
«ايام مادام» ةيشضق ليجأات
نيقباشس نيلوؤوشسمو

يراجلا توأا62 ىلإا

تدتعا رشصاق فيقوت
سضيبأا حلشسب باشش ىلع

50صصةنيطنشسق ‘

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ةجحلأ يذ61ـل قفأوملأ0202 توأأ6صسيمخلأ 1182ددعلأ Gdãªø: 51Oêةعسساتلأ ةنسسلأ

لسضفب نهأرلأ عسضولأ رّيسسُت اهنإأ لاق
اهدوقع ‘ اهيلع صصوسصنŸأ ةنورŸأ

ةيسصولأ ةرأزولأ قلغب أديدنت
مههجو يف رأوحلأ بأوبأأ

ةلقنتم ةيديرب بتاكم Òخسست
مهلمع تأرقم ىوتسسم ىلع

لامع بتاور عفدل «روتكاف»
ةحشصلا تاشسشسؤوم يفظومو

30صص

تبعÓتو ةقيلفتوب قباسسلأ صسيئرلأ ةنبإأ اهنأأ تعدإأ
لامعأأ لاجرو ةلودلأ يف نيذفان نيلوؤوسسمب

نطولل ةيقرسشلأ دودحلأ ربع طسشنت ةكبسش دأرفأأ مهأأ دحأأ ربتعي هقئاثو هبلسسو لجر ىلع يدتعŸأ ةيوه ديد–
اسسينيسساÃ حيرسضلأ يحب

50صص

ةلقتسسملأ ةينطولأ ةباقنلأ تدكأأ
لوخدلأ ،ينهم˘لأ ن˘يو˘ك˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ل

بت˘ك˘م˘ل˘ل ما˘ع˘ط˘لأ ن˘˘ع بأر˘˘سضإأ ي˘˘ف
ةرأزو˘˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘˘مأأ كلذو ،ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لأ
توأأ11 ن˘˘˘م ءأد˘˘˘ت˘˘˘˘بأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘لأ
بأر˘˘˘سضإأ» را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش تح˘˘˘˘ت ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
بأو˘بأأ ق˘ل˘˘غ˘˘ب أد˘˘يد˘˘ن˘˘ت ،«ة˘˘مأر˘˘ك˘˘لأ
ةرأزو˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘م روا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لأو رأو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لأ
.ةيسصولأ

ايجيردت اهحتف ةداعإل ابشس– دجاشسŸا ميقعت ‘ عورششلا
40 صصÚلسصŸأ ةمÓسسل ةيئاقولأو ةيحسصلأ طورسشلاب صصاÿأ لوكوتوÈلأ نع جأرفإلأ راظتنأ ‘

كارطانوشس» :ةقاطلا ريزو
اًماه لعاف لازت ل

«زاغلا قوشس ‘

نولخدي ينهملا نيوكتلا لامع
ءادتبا ماعطلا نع بارشضإا يف

يراجلا توأا11 نم

40صص

40 صص

«توÒب انلك» .. دحأو توسصب نويرئأز÷أ

ةلادعلا نم براه فيقوت
نع ةنشس51 ـب هيلع موكحم
ةليمب تاشسولهملا بيرهت ةمهت

جولو تايلآأو طورسش فسشكي ةيلاملأ ريزو
ةيمÓسسإلأ ةفريسصلأ ماظن ىلإأ كونبلأ فلتخم

امعد بلطت رئازجلا
يلودلا كنبلا نم اينقت

اهتاحلشصإا ديشسجتل
30 صص

يبط لفكت نم دافتسسأ هنأأ تدكأأ
يبوروأأ دلب يف جÓعلل

يفنت عافدلا ةرازو
ءاوللا بوره معازم

جراخلا ىلإا باوشص حاتفم
30 صص

30صص

50صص

توريب راجفنا رثإا ةفيفط حورجب نينثا نييرئازج ةباشصإا^
ةقيقششلا لودلاو يلودلا عمتجملا وعدت ةيشسايشسلا ةقبطلا^
ةيحشصلاو ةيبطلا تامزلتشسملا لاشسرإا يف عارشسإلل

نلعإا وتوريب راجفنا يف حيرج فلآا4و ليتق531 ^
نيعوبشسأا ةدمل ئراوطلا ةلاح

«نانبل تابلط ةيبلتل ةراششإلا نهر رئازجلا» :نوبت سسيئرلا



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«ريخ للد» يلاو

عيباسسأا لب˘ق ل˘خد˘ت ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج ة˘يلو ي˘لاو
لواقم نيب ءاوعسش برح عوقو عنمل ةليلق
لامعأا لجرو رجاتو ةيلولا يف ذفانو مهم
هبتكم ىلإا نيفرطلا ىعدتسسا يلاولا ،ريبك
ا˘م˘ه˘ت˘ئد˘ه˘ت ي˘ف ح˘ج˘نو ،ىد˘ح ى˘ل˘˘ع ل˘˘ك
ادكؤوم امهنيب يئدبم ولو حلسص ءاسسرإاو
نم هل لمج لو ةقان ل «ريخ للد» هنأا
نأا هي˘بر˘ق˘م د˘حأل د˘كأا ثي˘ح ،اذ˘ه ه˘كر˘ح˘ت
ن˘م د˘يز˘م˘ل˘ل جا˘ت˘ح˘ت ل ه˘ت˘يلو ة˘ي˘ع˘˘سضو
.مÓسس يف ماني نأا ديري هنأاو ،لكاسشملا

ةلولل لجاع بلط

اهتفرع يتلا قئارحلا ةلسسلسس تتأا امدعب
ىلع ،ارخؤوم نطولا تايلو نم ديدعلا

يتا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م ة˘ع˘سسا˘سش تا˘حا˘سسم
غلبي ةردانلا راجسشألا نم اعاونأا تفلتأاو
نا˘كسس بلا˘ط ،ن˘ي˘ن˘˘سسلا تا˘˘ئ˘˘م ا˘˘هر˘˘م˘˘ع
تÓمح ميظنتب ةلولا ةررسضتملا قطانملا
ن˘كم˘ي ا˘م ضضيو˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ع˘˘سساو ر˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
يتلا ءارسضخلا تاحاسسملا نم هسضيوعت
عباطلا ىلع ةظفاحملاو اهرخآا نع تقرتحا
.؟ نوبيجتسسي لهف .. يجولوكيإلا

؟.. لخدتي نم

اهديدهتو ةيمومعلا تاطلسسلا تايسصوت مغر
نيمزتلملا ريغ ىلع ةيسساق تابوقع ضضرفب
نيرفاسسملا لقن تÓفاح باحسصأا برسض ،اهب
،ةمسصاعلاب طوط˘خ˘لا ضضع˘ب ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
اهسضرف مت ي˘ت˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا

ضضرع «ا˘نورو˘ك» ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع
نأا املع ،انيديأا نيب ةروسصلا ليلدلاو ،طئاحلا

بابب ارورم ضشارحلا ءاسضيبلا رادلا تÓفاح
لو بيقر ل ،لكسشلا اذه ىلع ايموي راوزلا

عافترا رارمتسسا ببسس نع لءاسستن مث .. عدار
.! .. ءابولا اذهب نيباسصملا ددع

ممألا دامع سضيبألا سشيجلا

يف نيسضرممو ةرتاكدل انيديأا نيب ةروسصلا
يف نيباسصملا دحأا جÓع ىلع نوفرسشي نانبل
حابسصم ءو˘سض تح˘ت ،تور˘ي˘ب ءا˘ن˘ي˘م را˘ج˘ف˘نا
د˘ه˘سشم ،ءا˘بر˘ه˘كلا عا˘ط˘ق˘نا بب˘سسب ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
انؤواقسشأا اهدبكتي يتلا ةاناعملا مجح ضسكعي
،ةدعسصألا عيمج ىلع ةهج نم توريب يف
ضضي˘بألا ضشي˘ج˘لا ند˘ع˘م ىر˘خأا ةر˘˘م د˘˘كؤو˘˘يو
.مهل ةيحتف .. ناك دلب يأا يف هتناكمو

qarsana@essalamonline.com
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يزوكراشسل «سسورتكل» ببشس ةقيلفتوب
يف ءاج امل اقفو
لوكين تاركذ˘م
،يزوكراسس
يسسنرفلا ضسيئرلا
تنا˘˘ك ،ق˘˘ب˘˘سسألا
ر˘˘ي˘˘خألا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ضسيئرلاو
د˘˘ب˘˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
،ةقيلفتوب زيز˘ع˘لا
ةر˘ي˘ث˘˘ك تاءا˘˘ق˘˘ل
˘مود˘ت ة˘˘ل˘˘يو˘˘طو
3 نم رثكأا انايحأا
اسسلجي نأا لسضفيو ،يزوكراسس عم هجول اهجو ضسلجي نأا ضضفري ،ةقيلفتوب اهلÓخ ناك ،تاعاسس
،هاري يكل ةقيلفتوب هاجتاب هسسأار كرحي نأا امئاد ،يزوكراسس ىلع بجوتي ناكو ،بنج ىلإا ابنج
ضسيئرلا باسصي نأا داك تاءاقللا هذه رركت عمو ،ءاقل لك ةياهن دنع قنعلا يف ملآاب رعسشي هلعج ام
.ةقيلفتوب عابط ببسسب «ضسورتكل» ـب ،قبسسألا يسسنرفلا

! .. Òطخ ..  زيعلب بيطلا
فلآا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ثدا˘˘ح ي˘˘ف
عارسص اهفرع يتلا ثداوحلا
ةليط اندÓب يف نيلوؤوسسملا

مويلا ا˘ن˘يأا˘ترا ،تسضم دو˘ق˘ع
«ةميدق» ةدحاو ةيثيح فسشك
دهع تايادب يفف ،ام اعون
زيزعلا دبع ،قباسسلا ضسيئرلا
،ةلب نب دمحأا بعل ،ةقيلفتوب
خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف لوألا ضسي˘˘ئر˘˘لا
رود ،ةيرئازجلا ةيروه˘م˘ج˘لا

،ةقيلفتوب˘ل ضصا˘خ را˘سشت˘سسم
ن˘˘كي م˘˘ل ر˘˘ي˘˘خألا نأا م˘˘غرو
ءانثتسساب هتيب يف ادحأا روزي
،رطخلاب زيزعلا دبعب نوطيحملا ضسحأا انهو ،ةلب نب ةماقإا تارم ةدع راز هنأا لإا هترسسأا دارفأا

يف نيفظوملا رابك دحأا يظح مايألا دحأا يفو ،ةلب نب نم برقتلا لاكسشأا فلتخم اوسسرامو
اريزو ينعملا نييعت ،ةقيلفتوب  ىلع حرتقإا ريخألا نأا ةجردل ،ةلب نب نم ريبك ءارطإاب ةلودلا
،هسسفانم مامأا قيرطلا عطقل كرحتلا ىلإا اهنيح لدعلا ريزو ،زيعلب بيطلا عفد لاح عقاو ،لدعلل
.هبسصنم نم هدرج ىتح «ودمرم»و قيقحتلا ىلإا هلاحأاو ةيسضق هل كبحف

جتحت ةيناجيتلا ةيوازلا
ي˘ع˘م˘سسلا ط˘ب˘سض ة˘ط˘ل˘سس تق˘ل˘ت
ة˘يواز˘لا ن˘م ا˘جا˘ج˘ت˘حا ير˘سصب˘˘لا
يسضام نيعب ىربكلا ة˘ي˘نا˘ج˘ي˘ت˘لا
ىلع هيف فسسأاتت ،طاوغألا ةيلوب
نويزفلتلا اهب ثب يتلا ةيفيكلا
د˘˘م˘˘حأا ةا˘˘فو ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةقير˘ط اذ˘كو ،ضسا˘ي˘نأا ي˘نا˘ج˘ي˘ت˘لا
تاونق˘لا ضضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ه˘لواد˘ت
ريخألا اذه تربتعا يتلا ىرخألا
ةيناجيتلا ةقيرطلل ماعلا ةفيلخلا

ميهاربإا خيسشلا موحرملا هدلاو نأاو
.اهسسسسؤوم وه ضساينأا

! .. راقعلا بهن لشصاوتيو
تا˘ئ˘م˘ب ل˘ع˘ف ا˘م ل˘ع˘ف «ل˘ج˘ن˘م˘˘لا» ّنأا م˘˘غر
لاومأاو راقعلا يبهان مهنم ةسصاخ نيدسسافلا
ر˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ًءاو˘˘˘سس ،بع˘˘˘سشلاو ة˘˘˘لود˘˘˘لا
،لامعأا لاجرو ،بترلا فلتخمب نيلوؤوسسمب
يف يرسسي بهنلا .. اوربتعي مل ضضعبلا نأا ّلإا

نم نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا د˘حأا رار˘غ ى˘ل˘ع ،م˘ه˘قور˘ع
˘ما˘ق يذ˘˘لا ف˘˘ل˘˘سشلا˘˘ب ضسرا˘˘ف دلوأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يديسس ةقطنمب ضضرأا ةعطق ىلع ءÓيتسسلاب
ضسراف دلوأا ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا فيرسشلا

ةيدلب ريم لعج ام ،يديدح زجاحب اهجييسستب ينعملا ماق ،«ةطابطب» ـب ةماعلا ىدل ةفورعملاو
اذهب ةسصاخلا ءانبلا ةسصخر عجرتسسيو ،ينطولا كردلا رسصانع عم قيسسنتلاب لخدتي ةيطسشلا
.هذه ضضرألا ةعطق يف هقح تبثت قئاثو يأا ةحاتملا تامولعملل اقبط كلمي ل يذلا بختنملا



watan@essalamonline.com
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،نو˘˘ب˘˘˘ت ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا دد˘˘˘جو
يزاعت ،نوع لاسشيم هيخأل
قيقسشلا هبعسشلو هل رئازجلا

راجفنلا اياحسض تÓ˘ئا˘ع˘لو
لجاعلا ءا˘ف˘سشلا˘ب ه˘تا˘ي˘ن˘م˘تو
ديدج نم هل دكأاو ،ىحرجلل
عم لماكلا رئازجلا نماسضت
ةميلألا ةنحملا هذه يف نانبل
ن˘هر ه˘ب˘نا˘ج ى˘لإا فو˘قو˘˘لاو
هتابلط لك ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ةرا˘سشإلا
.ةعجافلا ةأاطو نم فيفختلل

توÒب ةعجاف ةأاطو نم فيفختلل اندÓب دأدعتسسأ نوع لاسشيم هÒظن عم ةيفتاه ةŸاكم ‘ ددج

«نانبل تابلط ةيبلتل ةراششإلا نهر رئاز÷ا» :نوبت سسيئرلا

ح.نيدلأ رمق

ةيروهم÷أ صسيئر ،نوع لاسشيم دامعلأ عم ايفتاه لاسصتأ ،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ صسيئر ،صسمأأ رهظ ىرجأأ
طوقسس نع رفسسأأو ،توÒب أافرم صسمأأ برسض يذلأ راجفنلأ دعب دÓبلأ ‘ عسضولأ ىلع نانئمطÓل ،ةينانبللأ

.ةميسسج ةيدام رئاسسخ فلخو ىحر÷أ فلآأو اياحسضلأ تأرسشع

لفكت نم دافتسسأ هنأأ تدكأأ
يبوروأأ دلب يف جÓعلل يبط

يفنت عافدلا ةرازو
بوره معازم
باوشص حاتفم ءاوللا
جراخلا ىلإا
،ينطولأ عافدلأ ةرأزو تبذك
رابخألأ يعطق لكسشب صسمأأ
نأاب معزت يتلأو ةلوأدتملأ
دئاق ،بأوسص حاتفم ءأوللأ
ةيناثلأ ةيركسسعلأ ةيحانلأ
رأرف ةلاح يف ناك ،قباسسلأ

دافتسسأ هنأأ ةدكؤوم ،جراخلاب
دلب يف جÓعلل يبط لفكت نم
ىلإأ صسمأأ لوأأ داع هنأأو يبوروأأ
.نطولأ صضرأأ
ينطولأ عافدلأ ةرأزو تحسضوأأ

«مÓسسلأ» زوحت اهل نايب يف
صضعب لقانت ،هنم ةخسسن ىلع

جراخ نيبراهلأ صصاخسشألأ
نونهتمي نيذلأو نطولأ
قئاقحلأ فييزتو ءأرتفلأ

،نيرخآلأ ةعمسس هيوسشتو
جسسن نم ةبذاك تامولعم

ءأوللأ نأاب معزت مهلايخ
ةيحانلأ دئاق ،بأوسص حاتفم
ناك ،قباسسلأ ةيناثلأ ةيركسسعلأ

نأدلبلأ دحأاب رأرف ةلاح يف
ايئاسضق عباتم هنأأو ةيبوروألأ

،ةيرئأزجلأ ةلأدعلأ فرط نم
عافدلأ ةرأزو نإاف هيلعو
يعطق لكسشب دنفت ينطولأ

يتلأ ةبذاكلأ تامولعملأ هذه
نييفحسص هابسشأأ اهلوأدتي
مهسسفنأأ مه ،نيروجأام
ةلاح يفو ايئاسضق نوعباتم
زأزتبلأ نوسسرامي ،رأرف
ماعلأ يأأرلأ هيجوتل طيلغتلأو
،«ةسضرغملأ مهفأدهأأ مدخي امب
حاتفم ءأوللأ نأأ ىلإأ ةريسشم
يبط لفكت نم دافتسسأ بأوسص
ةيحسصلأ حلاسصملأ فرط نم
ةرأزول ةعباتلأ ةيعامتجلأو
ىوتسسم ىلع ينطولأ عافدلأ
دلب يف تايفسشتسسملأ دحأأ
0202 يرفيف رهسش ذنم يبوروأأ

ىفسشتسسملأ أذه رداغي مل هنأأو
نأأ ىلإأ رخآأ دلب يأأ يف جÓعلل

نطولأ صضرأأ ىلإأ صسمأأ لوأأ داع
هؤوابطأأ هحسصن نأأ دعب
جÓعلأ لامكتسساب نوجلاعملأ

ىفسشتسسملأ ىوتسسم ىلع
دمحم صشيجلل يزكرملأ
،ةجعنلأ نيعب صشاقنلأ ريغسصلأ

ةرأزو نأأ ىلإأ نايبلأ صصلخو
ةرم ددنت يتلأ ينطولأ عافدلأ
تاسسرامملأ هذه لثمب ىرخأأ
تأءأرجإلأ ذختتسس ،ةثيبخلأ
ةعباتمل ةبسسانملأ ةينوناقلأ

.ايئاسضق صصاخسشألأ ءلؤوه
خ.ةيمسسن

نوؤوسشلا ةرازو ضسمأا تنلعأا
نينطاوم ةباسصإا نع ،ةيجراخلا

ةفيفط حورجب نينثا نييرئازج
ز˘ه يذ˘لا را˘ج˘ف˘نلا ثدا˘ح ر˘˘ثإا

تور˘ي˘ب أا˘فر˘˘م ضسمأا لوأا ءا˘˘سسم
متي مل هنأا تدكأاو ،نانبل يف
دوجو نع نآلا دح ىلإا غيلبتلا
يأا يف رخآا يرئازج نطاوم يأا

.ةنيدملا تايفسشتسسم نم
ي˘ل˘ع ن˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع لا˘˘ق

مسساب يمسسرلا قطانلا ،فيرسش
يف ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ةرازو
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
يلوألا يحيرسصت دعب» ،ضسمأا
يذلا راج˘ف˘نلا بق˘ع تا˘عا˘سس
ا˘ن˘يد˘ل د˘كأا˘ت ،تور˘ي˘ب أا˘فر˘م ز˘ه
نينطاو˘م ة˘با˘سصإا (ضسمأا) مو˘ي˘لا

ةفيفط حورجب نينثا نييرئازج
نع نآلا دح ىلإا غيلبتلا متي ملو
رخآا يرئازج نطاوم يأا دوجو
تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم ن˘˘˘م يأا ي˘˘˘ف

لزا˘˘ن˘˘م» فا˘˘سضأاو ،«تور˘˘˘ي˘˘˘ب
دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت تÓ˘˘˘ح˘˘˘مو
نينطاوم3 ـل ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘م
رار˘سضأا˘ب تب˘ي˘سصأا ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
3 كÓمأا تسضرعت اميف ،ةميسسج
ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م
تور˘ي˘ب ي˘ف ا˘ن˘ترا˘ف˘˘سس ر˘˘ق˘˘مو
ةفيفط رارسضأاب ريفسسلا ةماقإاو
،فيرسش يلع نب راسشأاو ،«ادج
را˘ج˘ف˘نلا اذ˘˘ه ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نأا ى˘˘لإا
ةعباتم لحم ىق˘ب˘ت يوا˘سسأا˘م˘لا

ةيسسامولبدلا انتيلثمم لبق نم
ةيلاجلل ةبسسن˘لا˘ب هرا˘ثآا ر˘سصح˘ل
نانبل يف ةم˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نأا ما˘ت˘خ˘لا ي˘ف د˘كأاو ،ق˘ي˘ق˘سشلا

يفو ةدنجم ةرافسسلا حلاسصم
ءا˘سضعأا ع˘م ر˘م˘ت˘سسم ل˘˘سصاو˘˘ت

بلط يأل ةباجتسسÓل ا˘ن˘ت˘ي˘لا˘ج
يف مهنم ردسصي دق ةدعاسسم
يذ˘˘لا بع˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
.ةقيقسشلا نانبل هدهسشت

ـه.دأوج

قيقسشلأ دلبلأ أذه ‘ انتيلاج ءانبأأ نم اياحسض يأأ ليجسست مدع

توÒب راجفنا رثإا ةفيفط حورجب Úنثا Úيرئازج ةباشصإا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب نو˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا به
،ةيسضاملا تاعاسسلا لÓخ مهتائف
،م˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘سضت ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ينا˘ن˘ب˘ل˘لا بع˘سشل˘ل م˘ه˘تا˘سساو˘مو
أافرم راجفنا ةع˘جا˘ف ر˘ثإا ق˘ي˘ق˘سشلا
ع˘ي˘م˘ج˘لا لا˘ح نا˘˘سسلو ،تور˘˘ي˘˘ب
.«نانبل عم نونماسضتم»

،ر˘ب˘خ را˘سشت˘نإا د˘ع˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
أافرم راجفنإا روسصو ،تاهويديف
نو˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا تفا˘˘ه˘˘ت ،تور˘˘ي˘˘ب
عقاوم ىلع مهحئارسش فلتخمب
لك ريبعتلل يعامتجإلا لسصاوتلا
عم م˘ه˘ن˘ما˘سضت ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب
عمجأاو ،قيقسشلا ينانبللا بعسشلا
ي˘˘ترا˘˘ب˘˘ع لواد˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘كلا
انلك»و «نا˘ب˘ل ع˘م نو˘ن˘ما˘سضت˘م»
،يزا˘ع˘ت ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،«تور˘˘ي˘˘ب
تل˘˘م˘˘ح ةا˘˘سساو˘˘م تارو˘˘سشن˘˘مو
،ةبحملاو ةوخألا تارابع ىمسسأا

ىر˘˘خأا ةر˘˘م تب˘˘ث˘˘˘ي لا˘˘˘ح ع˘˘˘قاو
بع˘˘سشل˘˘ل ضسي˘˘ف˘˘ن˘˘لا ند˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ءا˘م˘ت˘نإلا ةو˘قو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
بوعسش لك ةداهسشب ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي
.ملاعلا

ة˘ق˘ب˘ط˘لا تر˘ب˘ع ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
فلت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
لماكلا اهنما˘سضت ن˘ع ،ا˘ه˘تارا˘ي˘ت
تعدو ،ابعسشو ةموكح نانبل عم
لود˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
لاسسرإا يف عارسسإلا ىلإا ةقيقسشلا
يتلا توري˘ب ى˘لإا ي˘ب˘ط˘لا م˘عد˘لا

ن˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم تز˘˘ج˘˘ع
اذ˘ه ا˘يا˘ح˘˘سض دد˘˘ع با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
لظ يف ةسصاخ ،رمدملا راجفنلا
ر˘ط˘سضا ا˘م ،ءا˘بر˘ه˘كلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا
ضضعب ةجلاعم ىلإا ةيبطلا مقطألا
فتاوهلا ءاوسضأا تحت نيباسصملا
.ةلاقنلا

ضسيئر ،نين˘سش نا˘م˘ي˘ل˘سس ثع˘ب
ةيقرب ،ينطولا يبعسشلا ضسلجملا
،يرب هيبن ىلإا ةيزعتو نماسضت
،ينانبللا باو˘ن˘لا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر
يف عقو يذلا راجفنلا رثإا ىلع
ن˘م ه˘ف˘ل˘˘خ ا˘˘مو تور˘˘ي˘˘ب أا˘˘فر˘˘م
ءاج ،ر˘ئا˘سسخو ى˘حر˘جو ا˘يا˘ح˘سض

ىسسألاو نزحلا غلابب تيقلت» اهيف
أافرم يف عقو يذلا راجفنلا أابن
ايا˘ح˘سض ن˘م ه˘ف˘ل˘خ ا˘مو تور˘ي˘ب
اذ˘ه ما˘˘مأاو ،ر˘˘ئا˘˘سسخو ى˘˘حر˘˘جو
ةميلألا ةعجافلاو للجلا باسصملا
،هئاقدسصأا لكو نانبل تزه يتلا
بع˘˘سشلا ى˘˘˘لإاو م˘˘˘كي˘˘˘لإا مد˘˘˘ق˘˘˘تأا
ةفاك مسسا˘بو ي˘م˘سسا˘ب ،ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
ينطولا يبعسشلا ضسلجملا باون
يزاعتلا تارابع رحأاب ،يرئازجلا

نأا لجو زع هللا ايعاد ،ةاسساوملاو
هتمحر عسساوب ايا˘ح˘سضلا د˘م˘غ˘ت˘ي
ر˘˘ب˘˘سصلا م˘˘ه˘˘يوذو م˘˘كم˘˘ه˘˘ل˘˘˘يو
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ل˘م˘سشيو ناو˘ل˘سسلاو
ل» فاسضأاو ،«هئا˘ف˘سشو ه˘ت˘ي˘فا˘ع˘ب
نع مكتدايسسل ر˘ب˘عأا نأا ي˘ن˘تو˘ف˘ي
ف˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘عا˘˘˘سشم قد˘˘˘سصأا

ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه ي˘˘ف ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو
ينانب˘ل˘لا بع˘سشلا ع˘م ة˘ب˘ي˘سصع˘لا
نيينانبللا ان˘ناو˘خإا ع˘مو ق˘ي˘ق˘سشلا
هذه ءار˘ج م˘ه˘ت˘ب˘حأا اود˘ق˘ف ن˘يذ˘لا
نانبلل ةم˘حر˘لا لأا˘سساو ،ة˘ع˘جا˘ف˘لا

نانبل نأا ةقث انلك نحنو ،هلهأاو
اذه نم ارسصتنم هتداعك ،جرخيسس
.«ءÓبلا

عمتجم ةكرح تعد اهتهج نم
ىلإا ،ةيرئازجلا ةموكحلا ،ملسسلا
ةلودل ة˘يدا˘م تاد˘عا˘سسم م˘يد˘ق˘ت
ضسمأا اهل نايب يف تبلاطو ،نانبل
عمتجملا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطأا
،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا لود˘˘لاو ،ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ي˘ف عار˘سسإلا ى˘˘لإا ،ة˘˘ق˘˘يد˘˘سصلاو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘˘لا لا˘˘سسرإا

،اهرزآات نع تربعو ،ةيحسصلاو
.هتنحم يف نانبل عم اهنماسضتو

،يجعب لسضفلا وبأا ربعو اذه
ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
عم هنماسضت نع ،ينطولا ريرحتلا
هل روسشنم يف بتكو ،نانبل ةلود
،«كوبسسيافلا» يف هتحفسص ىلع
ةو˘˘خإلا ع˘˘م ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا ل˘˘˘ك»
ة˘م˘حر˘لا˘ب ءا˘عد˘لا.. ن˘ي˘ي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا
ل˘جا˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘سشلاو ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضل˘˘ل
.«نيباسصملل

ر.نوراه

كن˘ب˘˘لا ن˘˘م ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تعد
ةينقتلا ةدعاسسملا م˘يد˘ق˘ت ي˘لود˘لا
ةحومط تاحÓسصإا راسسم يف ،اهل
ىعسسم قفو اهقيبطت يف تعرسش
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ل˘˘م˘˘سشي ي˘˘كرا˘˘سشت
،ةيمومع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ةرادإلا

نييداسصت˘قلا ءا˘كر˘سشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تررق اهنأاو اميسس ،نييعامتجلاو
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ناد˘ت˘سسلا دا˘ع˘ب˘ت˘˘سسا
.ايئاهن

نميأا بلاط ،قايسسلا اذه يفو
،ةيلام˘لا ر˘يزو نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب
كنب˘لا ضسي˘ئر بئا˘ن جا˘ح˘ل˘ب د˘ير˘ف
قرسشلا ةق˘ط˘ن˘م نوؤو˘سشل ي˘لود˘لا
لÓخ ،اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سشو ط˘سسوألا

قافآاو ةيعسضو تلمسش تاثداحم
ةئيهلا هذهو رئازجلا نيب نواعتلا
ر˘سضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘لود˘لا
رئازجلا ةقفارمب ،دعب نع يئرملا

اهتاحÓسصإا يف اينقت اهتدعاسسمو
،ةفل˘ت˘خ˘م تلا˘ج˘م ضصخ˘ت ي˘ت˘لا

ةيناز˘ي˘م˘لاو ة˘يا˘ب˘ج˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
،ةيلام˘لاو ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لاو
خانم نيسسحت ىلإا فدهت يتلاو
ل˘ق˘ن د˘قو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف لا˘م˘عألا
ةيلاملا ةرازو نع لوألا لوؤوسسملا
،ةقطنملا يف يلودلا كنبلا لثممل
نيب ةكارسشلا ىو˘ت˘سسم˘ل ه˘حا˘ي˘ترا

.نيفرطلا
نامحرلا دبع نب نميأا دّدسشو

ةنادتسسلا ىلا أاجلت نل رئازجلا نأاب
ى˘لإا أا˘ج˘ل˘ت˘سس ا˘ه˘نأاو ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ةيطغتل ةيلخادلا مئاعدلا فلتخم
،يومنتلا اهراسسم ليومت تايجاح
ى˘˘˘لإا ي˘˘˘لود˘˘˘لا كن˘˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد
نم رئازجلل همعد يف رارمتسسلا

.ةينقتلا ةدعاسسملا لÓخ
،ةي˘لا˘م˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب بسسحو

ل˘˘ب˘˘سسلا نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا حر˘˘ط د˘˘˘ق˘˘˘ف
كن˘ب˘ل˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو
ر˘ئاز˘ج˘لا دو˘ه˘˘ج م˘˘عد˘˘ب ي˘˘لود˘˘لا
نييدملا ىلع اميسس ل ،ةيومنتلا
.طسسوتملاو ريسصقلا

ضسي˘ئر بئا˘ن هّو˘ن ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
ة˘ق˘ط˘ن˘م نوؤو˘سشل ي˘لود˘لا كن˘ب˘لا
ايقيرفإا لامسشو طسسوألا قرسشلا
دح ىلإا ةمئاقلا ةكارسشلا ىوتسسمب
دادعتسسا اددجم ،رئازجلا عم مويلا
يف رئازجلا ةقفارمو معد كنبلا

ثع˘ب ةدا˘عإاو ا˘ه˘تا˘حÓ˘سصإا را˘˘سسم
ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا اهتيمنت
يو˘قو عو˘ن˘ت˘˘م دا˘˘سصت˘˘قا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
.رهدزمو

ريزو فسشك ،رخآا قايسس يفو
جولو تايلآاو طورسش نع ،ةيلاملا

ةفريسصلا ماظن ىلإا كونبلا فلتخم

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
تاجتنم˘لاو تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةمدقملا ةيمÓسسإلا

ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ققحي نأا كن˘ب˘لا ى˘ل˘ع» ي˘ف˘ح˘سص
جولولا عيطتسسيل ةقبسسم طورسش
لثمتيو ،ةيمÓسسإلا ةفريسصلا ىلإا
هيلع كنبلا نأا يف لوألا طرسشلا
ينونا˘ق˘لا را˘طإلا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي نأا

را˘طإلاو ي˘ب˘˘سسا˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘طإلاو
لثمتيف طرسش يناث امأا ،يعرسشلا
يتلا تاجوتنملا هذه ميدقت يف
ةئيه˘لا ى˘لإا ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ي˘ف بغر˘ي
ة˘فر˘ي˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘عر˘˘سشلا
ضسلجملا ىوتسسم ىلع ةيمÓسسإلا
ةلحر˘م˘لا ا˘مأا ،ى˘ل˘عألا ي˘مÓ˘سسإلا
ن˘يذ˘ه مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأا ي˘˘ه ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
حلاسصم ىلإا نيققحملا نيطرسشلا
ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كن˘˘ب
لك نأا فاسضأاو ،«يئاهنلا دامتعلا

قيقحتل تعسضو تاجوتنملا هذه
ةفريسصلا نم يقي˘ق˘ح˘لا ىز˘غ˘م˘لا
نطاوملا قث˘ي ى˘ت˘حو ة˘ي˘مÓ˘سسإلا
قبا˘ط˘م جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه نأا نو˘بز˘لا
.ةيمÓسسإلا ةعيرسشلل

خ.ةيمسسن

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تدكأا
بحسس نأا ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو
تاسسسسؤوم يفظومو لامع بتاور
تارقم لخاد نم نوكيسس ةحسصلا

ن˘ي˘ي˘ع˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع وأا ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ربع ديربلا يعاسسك لهؤوم فظوم
ةمهم هل لكوت ،تاسسسسؤوملا لك
.نيفظوملا مسساب بتاورلا بحسس
فرط نم ةعقوم ةميلعت تدافأاو
ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا

،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو
عا˘ط˘ق˘لا ءارد˘م ة˘فا˘ك ى˘لإا ته˘جو
يفظوم بتاور بحسس ضصوسصخب

عم لسصاوتلا مت هنأا ،عاطقلا لامعو
تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لاو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو
قافتلا متو ،ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا

لامع بتاور بحسس نوكي نأا ىلع
نم ةحسصلا تاسسسسؤوم يفظومو
ةمد˘خ˘ت˘سسم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘خاد
ىلع يوتحت يتلا كلتل ةبسسنلاب

كلذو ،نيفظوم˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع
ةلقنتم ةيديرب بتاكم قيرط نع
حلاسصم قيرط نع اهريخسست متي
،مهلمع رقم ىوتسسم ىلع ديربلا

يسضاقت ةحسصلا لامعل نكمي امك
فظوم نييعت قيرط نع مهبتاور

لك ر˘ب˘ع د˘ير˘ب˘لا ي˘عا˘سسك ل˘هؤو˘م
ديرب زكرم برقأا ىدل تاسسسسؤوملا
بتاور˘لا بح˘سس ة˘م˘ه˘م ه˘ل ل˘كو˘ت
كلذ يف نيبغارلا نيفظوملا مسساب
.د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا نود
برقتلا ةرورسضب ةرازولا تبلاطو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا م˘˘سسا˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلاو ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
غيلبتو ديربلل ن˘ي˘ي˘ئلو˘لا ءارد˘م˘لا
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘˘سصلا ل˘˘كب ةرازو˘˘لا
.ةيلمعلا هجاوت

خ.ةميسسن

ني˘مألا ،ة˘نا˘ت˘ك جرو˘ج ن˘ل˘عأا
،ينانبللا رمحألا بيلسصلل ماعلا

أافرم راجفنا اياحسض عافترا نع
رثكأاو Óيتق531 ىلإا توريب
ي˘ف د˘كأاو ،ح˘˘ير˘˘ج فلآا4 ن˘˘م
«CBL» ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضف˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت
نإا ،ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا

د˘ع˘ي م˘ل تور˘ي˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم
ديازتل باع˘ي˘ت˘سسل ةرد˘ق ا˘ه˘يد˘ل
نأا ىلإا اريسشم ،اياحسضلا دادعأا
.ضضاقنألا تحت لازي ل ضضعبلا

ةينطولا ةلاكولا تلقنو اذه
ناورم ن˘ع مÓ˘عإÓ˘ل ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا

ةميق نأا ،توريب ظفاحم ،دوبع

حوارتت راجفنلا ةجيتن رارسضألا
.رلود تارايلم5و3 نيب

ضسل˘˘ج˘˘م ضسمأا ر˘˘قأا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
هعامتجا يف ،ينا˘ن˘ب˘ل˘لا ءارزو˘لا
ة˘˘لا˘˘ح نÓ˘˘عإا ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا
.نيعوبسسأا ةدمل ئراوطلا

ح.نيدلأ رمق

ةيمÓسسإلأ ةفريسصلأ ماظن ىلإأ كونبلأ فلتخم جولو تايلآأو طورسش فسشكي ةيلاملأ ريزو

اهتاحلشصإا ديشسجتل يلودلا كنبلا نم اينقت امعد بلطت رئازجلا

مهلمع تأرقم ىوتسسم ىلع ةلقنتم ةيديرب بتاكم Òخسست

ةحشصلا تاشسشسؤوم يفظومو لامع بتاور عفدل «روتكاف»

رلود تأرايلم5 ـلأ تدعت راجفنلأ رأرسضأأ ةميق

توريب راجفنا يف حيرج فلآا4و ليتق531
نيعوبشسأا ةدمل ئراوطلا ةلاح نلعإا ^

لسصأوتلأ عقأوم ىلع ةاسسأومو معد تأروسشنمو يزاعت
«توريب انلك» اهنأونع يعامتجإلأ

«نانبل عم نونماشضتم» .. دحاو توشصب نويرئازجلا
لودلاو يلودلا عمتجملا وعدت ةيشسايشسلا ةقبطلا^

ةيحشصلاو ةيبطلا تامزلتشسملا لاشسرإا يف عارشسإلل ةقيقششلا



ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ضسمأا تفر˘˘˘سشأا
ي˘˘لاو˘˘لا ،ر˘˘˘سصح˘˘˘لا ل لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
عام˘ت˘جا ى˘ل˘ع ،دـم˘ح˘مأا يد˘ي˘سسل
راسشتنا نم ةياقولل ةينمألا ةنجللا
،هت˘ح˘فا˘كمو «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف
،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤور رو˘˘سضح˘˘˘ب
حلاسصملا لثمم نوماعلا ءانمألا
.ينطولا كردلا لثممو ةينملا

ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا تح˘˘سضوأاو اذ˘˘ه
عقومب اه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ة˘يرادإلا
يف قرطتلا مت هنأا ،«كوبسسياف»
تاداد˘ع˘ت˘سسÓ˘ل  ،عا˘م˘ت˘جلا اذ˘˘ه
ةرد˘˘ق تاذ د˘˘جا˘˘سسم˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
يلسصم0001 ـلا قوفت باعيتسسا

ةفاسضإا ،ايجيردت ةحاسسملا بسسح
فيظنتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت ى˘لإا

م˘ي˘ل˘قإا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
راظتنا يف ،دجاسسملل ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لوكوتوربلا ددحت يتلا ةياسصولا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا طور˘˘سشل˘˘ل ضصا˘˘خ˘˘لا

ة˘˘ح˘˘سصو ة˘˘مÓ˘˘سسل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاو
يلاولا تهو˘ن ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ريهطتو ميقعت ماهم˘ب ،بد˘ت˘ن˘م˘لا

ادادعت˘سسا ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘تو
ةدا˘عإا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.اهحتف

دا˘سشأا ،ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
،طسسابلا دبع يفتك روسسيفوربلا

ىفسشتسسمب ديفوك ةدحو ضسيئر
حتفلاب ةموكحلا رار˘ق˘ب ،ة˘ب˘يور˘لا
ئطاوسشلاو دجاسسملل يج˘يرد˘ت˘لا

ن˘م رذ˘ح ه˘ن˘كل ،تا˘هز˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ءا˘بو ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ي˘خار˘ت˘لا
تاحيرسصت يف لاقو ،«انوروك»

ا˘م» ،ضسمأا ا˘ه˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
اننأا يموكحلا رارقلا نم هانمهف
يذلا يجيردتلا حتفلل نوهجوتم
لاح يف هنع عجارتلا متي دق امبر
ىل˘ع ةرو˘ط˘خ˘لا ضضع˘ب ل˘ي˘ج˘سست
وهف كلذلو ،ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘يو˘ت˘سسم
ىلإا راسشأا امدعبو ،«لوبقم رارق
ل˘ب˘ق ن˘˘م هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت رار˘˘ق˘˘لا نأا

ةددعت˘م ن˘يدا˘ي˘م ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م
دكأا ،تابلطتملا ضضعبل ةباجتسسا
ءابولا نأا هانعم ضسيل حتفلا اذه نأا

هيف مكحتلا مت دق وأا دوجوم ريغ
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ةرور˘˘˘سض ه˘˘˘نأل ل˘˘˘ب
انبناج ن˘م» فدرأاو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو
،يحسصلا لاجم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ك
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس
بلا˘ط˘ن ل˘ظ˘ن˘سسو تا˘طا˘ي˘˘ت˘˘حلا
عا˘˘ب˘˘تإا ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
د˘عا˘ب˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإلا

يخارتلا مدعو ةمامكلا ءادتراو
لاز˘ي ل يذ˘لا ءا˘بو˘لا ع˘م ا˘قÓ˘˘طإا

يف هتقث نع برعأا امك ،«اريطخ
ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ةرازو ذا˘˘خ˘˘تا
،ة˘ح˘سصلا ةرازو ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب

ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
حتف يف عورسشلا لبق ةبولطملا
يرسسي ام نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،د˘جا˘سسم˘لا

نكامألا يف ةياقولا تاءارجإا نم
ي˘˘ف ا˘˘˘سضيأا ير˘˘˘سسي˘˘˘سس ىر˘˘˘خألا
.دجاسسملا

ثدحلا4 1182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ61ـل قفاوملا0202 توأا6صسيمخلا

watan@essalamonline.com

ÚلصصŸا ةمÓصسل ةيئاقولاو ةيحصصلا طورصشلاب صصاÿا لوكوتوÈلا نع جارفإلا راظتنا ‘

ايجيردت اهحتف ةداعإل ابشس– دجاشسŸا ميقعت ‘ عورششلا
«هللا تويب حتف ةداعإل يشساشسأا طرشش ةياقولا تاءارجإاب مازتللا» : يفتك روشسيفوÈلا ^

ك.اصضر

،ÚلصصŸا هجو ‘ ايجيردت اهحتف ةداعإل ابصس– دجاصسŸا ميقعت ‘ ،نطولا Èع تايدلبلا نم ديدعلا صسمأا تعرصش
نع ةيمومعلا تاطلصسلا جارفإا راظتنا ‘ ،ةيلÙا تاطلصسلا فرط نم ةدمتعم ةصصاخ قرف دينŒ لÓخ نم كلذو

.ÚلصصŸا ةمÓصسل ةيئاقولاو ةيحصصلا طورصشلاب صصاÿا لوكوتوÈلا

ةيصصولا ةرازولا قلغب اديدنت
مههجو يف راوحلا باوبأا

ينهملا نيوكتلا لامع
بارشضإا يف نولخدي
ءادتبا ماعطلا نع
يراجلا توأا11 نم

ةلقتصسملا ةينطولا ةباقنلا تدكأا
لوخدلا ،ينهملا نيوكتلا لامعل

بتكملل ماعطلا نع بارصضإا يف
ةرازولا مامأا كلذو ،ينطولا
،يراجلا توأا11 نم ءادتبا ةيصصولا

،«ةماركلا بارصضإا» راعصش تحت
راوحلا باوبأا قلغب اديدنت
.ةيصصولا ةرازولا عم رواصشتلاو
نيوكتلا لامع ةباقن تحصضوأا
تملصست صسمأا اهل نايب يف ،ينهملا
اذه نأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
اديدنت ءاج ماعطلا نع بارصضإلا

ةرازولا عم راوحلا باوبأا قلغب
ىلع ءانب هنأا ىلإا ةريصشم ،ةيصصولا
قلعتملا61-09 مقر نوناقلا

يباقنلا طاصشنلا ةصسرامم ةيفيكب
ىلع ءانبو ،ممتملاو لدعملا
رهصشلا يف ينطولا بتكملا عامتجا
ةراصشتصسلا مت امل اعبتو ،يصضاملا
قلغو ةباقنلا ءاصصقإل ارظنو هيلإا
ةصساردل رواصشتلاو راوحلا باوبأا
ةينهملاو ةيعامتجلا لكاصشملا
ةرازولا فرط نم عاطقلا لامعل
تاقحÓملل ارظنو ،ةيصصولا
يف ةصصاخ تادايقلا دصض ةيفصسعتلا

،فيطصس ،ةمصصاعلا رئازجلا نم لك
نم اهريغو ةبانع ،ةفلجلا
ةيرحلا لقرعي ام وهو تايلولا
،ايروتصسد ةلوفكملا ةيباقنلا

لÓخإل ارظن هنأا ةباقنلا تددصشو
اميف ةصصاخ اهمازتلاب ةرازولا

ةماعلا تايعمجلا دقعب قلعتي
ىوتصسم ىلع ةيباختنلا
يف ةصصاخ ةينيوكتلا تاصسصسؤوملا

ةبانعو ةصسبت ،ةيادرغ نم لك
ديدجلا هجوتلا عم ىفانتي ام وهو
عم ةعيطقلاو ةديدجلا رئازجلل
.يصضاملا تاصسرامملا

هنا ،اهنايب يف ةباقنلا تزربأاو
بارصضإا ميظنت ررقت بابصسألا هذهل

كلذو ،ينطولا بتكملل ماعطلا نع
نيوكتلاو ميلعتلا ةرازو رقم مامأا
توأا11 نم ءادتبا ،نيينهملا
بارصضإا«راعصش تحت يراجلا
بارصضإلا نأا ةدكؤوم ،«ةماركلا
ةيبلت ةياغ ىلا لصصاوتيصس
باوبأا حتفو ةعوفرملا بلاطملا
.ةيصصولا ةرازولا عم راوحلا

ز.لامج

صصوصصنŸا ةنورŸا لصضفب نهارلا عصضولا رّيصسُت اهنإا لاق
اهدوقع ‘ اهيلع

لعاف لازت ل كارطانوشس» :ةقاطلا ريزو
«زاغلا قوشس ‘ اًماه

ةينطولا ةيقيسسنتلا تركنتسسا
هارو˘ت˘كد˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
ميلعتلا ريزو رار˘ق ،ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لاو
،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘˘لاو ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘يد˘ج نو˘نا˘ق داد˘˘عإا ضصو˘˘سصخ˘˘ب
ةدكؤوم ،هاروتكدلا ةداهسش ضصخي
ي˘ل˘ما˘ح ل˘ها˘ج˘ت نو˘نا˘ق˘لا اذ˘˘ه نأا
فيظوتلا يف مهقحو ريتسسجاملا
ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عاد ،ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةيجاجتحا تا˘كر˘ح ي˘ف عور˘سشل˘ل
.رجحلا عفر دعب ةرسشابم

تعلطا ،ةيقيسسنت˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘فو
ه˘نأا تح˘˘سضوأا ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»
ريزو هب در يذلا قيلعتلا بسسحب
يعباتم دحا ىلع يلاعلا ميلعتلا

ناف ،كوبسسيف عقوم ىلع هتحفسص
ديدج نوناق دادعإا ددسصب ةرازولا
احيتم هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘سش ضصخ˘ي
رثكأا اسصرف هلوق دح ىلع كلذب
ةداهسش يلماحل ةبسسنلاب فيظوتلل
اهنم ادر هنأا ةفيسضم ،هاروتكدلا

قرخ˘ي˘سس يذ˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
قح نمسضت يتلا ةقباسسلا نيناوقلا

ة˘ل˘م˘ح˘ل ر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا
يه يتلا ريتسسجاملاو هاروتكدلا
اهنأل ،ةيلام بسصانم ضساسسألا يف
ة˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘جا˘ح بسسح ح˘ت˘˘ف˘˘ت
يذلا اسضيأا رارقلا اذه ،ةذتاسسأÓل
،ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لا ة˘ل˘م˘ح ه˘ب ل˘ها˘˘ج˘˘ت
باحسصأا مهرودب نوربتعي نيذلاو
م˘˘ه˘˘نأل ،ف˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ح
ذاتسسأا ةبترب فيظوتلا نوعيطتسسي
09 نأا ثيح ،«ب» مسسق دعاسسم
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ةذ˘تا˘سسأا ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ب˘تر˘لا تاذ˘ب او˘ف˘ظو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تدد˘˘نو ،ر˘˘ي˘˘ت˘˘سسجا˘˘˘م ةدا˘˘˘ه˘˘˘سشب
ةبلطو يلماحل ةينطولا ةيقيسسنتلا
رارقلاب ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لاو هارو˘ت˘كد˘لا
هنأا ةدكؤوم ،ةلب نيطلا ديزيسس يذلا
تناك اذإا فيظوتلا ضصرف ديزيسس
لماحل ةبسسنلاب فيظوتلا ةسصرف
ةنومسضم ريتسسجاملا وأا هاروتكدلا
م˘هزا˘ي˘ت˘جا˘بو ة˘ق˘با˘سس ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ب
دعب ام روط يف لوخدلل ةقباسسمل
ريسضحت هنم فدهلا يذلا جردتلا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج ةذ˘تا˘˘سسأا

ثاد˘ح˘ت˘سسا نا˘ف كلذ˘بو ،بير˘ق˘لا
ضصرفلا نم ضصقنيسس ديدج نوناق
ا˘هد˘˘يز˘˘ي نأا ضضو˘˘ع ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا

رسشابملا فيظوتلا قح بلسسيسسو
،ريتسسجاملاو هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل
كهتن˘يو كه˘ت˘نا يذ˘لا ق˘ح˘لا اذ˘ه
ح˘˘سش ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس بب˘˘˘سسب ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
ةقباسسم ضضرف ببسسبو بسصانملا
ءلؤو˘ه زا˘ت˘جا د˘قو ،ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل ة˘ق˘˘با˘˘سس ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم
ح˘˘م˘˘سسي يذ˘˘لاو ضصا˘˘خ ن˘˘يو˘˘كت
د˘ع˘ب ر˘سشا˘ب˘م ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ب هرود˘˘ب
ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تدد˘جو.جرختلا
هاروتكدلا ةبلطو يلماحل ةينطولا

اهنأا ىلع اهدي˘كأا˘ت ،ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لاو
اهتائف قح عا˘جر˘ت˘سسل ى˘ع˘سست˘سس
ءاو˘˘سس ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا ل˘˘˘كب
،ة˘˘ي˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا تا˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا˘˘˘ب
،تا˘˘بار˘˘سضإلا وأا تا˘˘ما˘˘سصت˘˘علا
ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سضعأا ة˘˘ي˘˘عاد
ا˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘ل
.رجحلا عفر دعب موسضهملا

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
لوكوتورب ع˘ي˘قو˘ت ن˘ع ،«لد˘ع»
ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘سش ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تإا

لا˘ي˘سس» ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
LAAES»،لفكّتلا نم˘سضت˘ي
ةيئاملا دراوملا لكايه رييسستب
.لدع ءايحأل ةينكسسلا عقاوملاب

يف «لدع» ةلاكو تحسضوأاو
قراط دـمحم نأا ،ضسمأا اهل نايب
ةلاكولل ماعلا ريدم˘لا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب
ماعلا ريدملا ،ضسيرب لاب يباكو

ضسمأا قافتلا ىلع اعّقو ،لايسسل
نيسسحتل ةينطولا ةلاكولا رقمب
رو˘˘سضح˘˘ب هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘˘كسسلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ،ضسÓ˘˘ب د˘˘ي˘˘سشر
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا عر˘˘ف˘˘ل د˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
نأا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضم ،يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
قا˘ف˘تإلا ل˘م˘سشي لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا

،ةزابيتو رئاز˘ج˘لا ي˘ت˘يلو ى˘ل˘ع
تا˘ي˘قا˘ف˘تإÓ˘ل ا˘ج˘يو˘˘ت˘˘ت ي˘˘تأا˘˘يو
نكسسلا يترازو نيب ام ةمربملا

ةرازوو ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيئاملا دراوملا

ءاملاب ديوزتلا تامدخ نيسسحت
تاعاطقنإلا ةهجاومو بورسشلا
.لدع ءايحأا يف ةرركتملا

نأا ى˘˘˘˘لإا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘سشأاو
لفكتلا ىلع ضصني لوكوتوربلا
هايملاب ديوزتلا لكاي˘ه ر˘ي˘ي˘سست˘ب
،لد˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ءا˘˘ي˘˘حألا ي˘˘ف
ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا ،ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلا لا˘˘م˘˘عأا

تا˘ناز˘خ لÓ˘غ˘ت˘سسا ،ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
تاكبسشو تا˘خ˘سضم˘لاو ها˘ي˘م˘لا
.بورسشلا هايملا ليسصوت

ع.لÓب

رصشابŸا فيظوتلا ‘ مهقح لهاŒ هنأا اودكأا

هاروتكدلا ةداهششب سصاخ نوناق دادعإا رارقب نوددني ÒتشسجاŸاو هاروتكدلا ولماح

اهل ةعباتلا ةينكصسلا عقاوŸاب ةيئاŸا دراوŸا لكايه Òيصستب لفكّتلا نمصضتي

تايصسن÷ا ةددعتم تاكرصش ‘ ةليوط ةبرŒ كلÁبورششلا ءاŸاب اهئايحأا ديوزتل «لايشس» عم قافتإا لوكوتورب عقوت «لدع» ةلاكو
زاغلاو لوÎبلاو ناÒطلا تلا‹ ‘

ةكرششل اديدج اماع اريدم يقاوشش رامع
رئاز÷ا «موتشسلأا»

،«مو˘˘ت˘˘سسلأا» ة˘˘كر˘˘سش تن˘˘ل˘˘عأا
يقاوسش رامع نييعت نع ،ضسمأا

،رئازجلا يف ةكرسشلل اماع اريدم
ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘سضو˘˘م
نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا
«موتسسلأا» ةكرسشب قحتلا ينعملا
كلمي وهو ،9102 ربوتكأا يف
رثكأا ذنم ةينغو ةليوط ةبرجت

تا˘كر˘سش ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘سس02 ن˘˘˘˘م
تلاجم يف تايسسنجلا ةددعتم
زا˘˘غ˘˘لاو لور˘˘ت˘˘ب˘˘لاو نار˘˘ي˘˘ط˘˘˘لا

هنأا ةفيسضم ،ةيديدحلا ككسسلاو
ةيعانسصلا تاكارسشلا يف ريبخ
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسلا
.اهل ةرواجملا

ع.لÓب

ريزو ،راطع ديجملا دبع دكأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا نأا ،ة˘قا˘ط˘لا
ل «كارطا˘نو˘سس» تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
قو˘سس ي˘˘ف ا˘˘ًما˘˘ه Ó˘˘عا˘˘ف لاز˘˘ت
عسضولا رّيسسُت اهنأا زربأاو ،زاغلا
ة˘ح˘ئا˘ج ه˘ت˘ف˘ل˘خ يذ˘˘لا ن˘˘هار˘˘لا
ة˘نور˘˘م˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك»
.اهدوقع يف اهيلع ضصوسصنملا

ثيد˘ح ي˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا ه˘ب ضصخ
labolG P&S«يناطيربلا
sttalP»،د˘ق زا˘غ˘لا را˘ع˘سسأا نأا
تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا تع˘˘˘جار˘˘˘˘ت
نأا نيح يف ،ًايخيرات ةسضفخنم
ةرادإا نم تنكمت دق كارطانوسس
ع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ع˘سضو˘لا اذ˘˘ه
ة˘˘نور˘˘م˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘بز
دوقع يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘سصن˘م˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذ˘˘˘كو ،زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
فورظ عم فيكتت يتلا لولحلا
قاو˘˘سسأا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،قو˘˘˘سسلا
ضضرعلا نم لعفلاب يناعت زاغلا
9102 ماع ةيادب ذنم طرفملا

نمو ،انوروك ة˘ح˘ئا˘ج رو˘ه˘ظو
مجانلا بل˘ط˘لا ي˘ف ضضا˘ف˘خ˘نلا

روهدت ىلإا ىدأا امم ،كلذ نع
ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو را˘سشأاو ،ع˘سضو˘لا
ير˘˘ج˘˘ت كار˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس نأا ى˘˘˘لإا

ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ع˘م ة˘م˘ئاد تا˘سشقا˘ن˘م
اميسسل ،ةيقفاوت لولح داجيإل
ةيتايلمعلا ةنورملاب قلعتي اميف
ع˘سضو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘˘م فد˘˘ه˘˘ب
قاوسسأا نأا ادكؤوم ،يئانثتسسلا
لخدت لسضفب تروطت دق زاغلا
ل˘جأل ل˘عاو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

يعيبطلا زا˘غ˘لا ةرا˘ج˘ت نا˘م˘سض
قاوسسألا ىوتسسم ىلع لاسسملا
نم ديزملا ميدق˘تو ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
تا˘ي˘لآاو دو˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا
قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف اذ˘˘هو ،ر˘˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا
دوقو˘لا عاو˘نأا ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
لا˘ج˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ىر˘˘خألا
هنأا ىلإا راطع راسشأاو ،ءابرهكلا

لاز˘˘ت ل ،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘˘ه م˘˘˘غرو
ي˘ف ا˘ًما˘ه Óً˘˘عا˘˘ف كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس
تب˘سست˘كا ثي˘ح˘ب ،زا˘غ˘لا قو˘سس
،ه˘ب قو˘ثو˘م نو˘م˘م˘ك ة˘˘ع˘˘م˘˘سس
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘˘سضلا ا˘˘˘˘ًط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس˘˘˘˘ُم
ي˘ت˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا
،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا

‐حبار أادب˘م ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ي˘ت˘لاو
ا˘ه˘ئا˘كر˘˘سش ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،ح˘˘بار
هلوقب نأامط ام˘ك ،ن˘ي˘ي˘بوروألا
ي˘ف˘ت نأا ن˘كم˘ي كار˘طا˘نو˘سس نإا
اهيدلو ةيدقاع˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب
تا˘ي˘م˘ك ع˘سضو ي˘˘ف ة˘˘نور˘˘م˘˘لا
.ةيروفلا قوسسلا يف ةيفاسضإا

راطع نلعأا ىرخأا ةهج نم
زاجنلا ديق عورسشم دوجو نع
نم ةدكيكسسب يطفنلا ءانيملاب
زاغلا تÓقان باع˘ي˘ت˘سسا ه˘نأا˘سش
يذلا رمألا وهو ،ادج ةريبكلا
تارا˘ي˘خ ع˘ي˘سسو˘ت˘ب ،ح˘م˘˘سسي˘˘سس

،لاسسملا يعيبطلا زاغلا ديروت
قÓمع نئابز عونت ىلإا ةفاسضإا
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإا ي˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ا˘˘˘˘هو˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ،«كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘سس»
يتلا قيو˘سست˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا˘ب
زكترت يتلاو عمج˘م˘لا ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ي

ن˘ع ثح˘ب˘لاو ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريزو˘لا را˘سشأاو ،ةد˘يد˘ج قاو˘سسأا
ضضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا م˘˘˘غرو ه˘˘˘نأا ى˘˘˘˘لإا
،ةئيبلا ةبوعسصو ايلاح راعسسألا
دو˘˘قو˘˘لا ل˘˘ظ˘˘ي˘˘سس زا˘˘غ˘˘لا نإا˘˘˘ف
،ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘سسا˘˘سسألا

نسسح˘ت˘ي˘سس ع˘سضو˘لا نأا اد˘كؤو˘م
دوقولا زاغلا لظيسسو ًايجيردت
هبيسصن دادزيسس امك ،لسضفملا
.يملاعلا ةقاطلا جيزم يف

ةصصرف ةيحصصلا ةمزألا
لودلا ىدتنم زيزعتل

زاغلل ةردصصملا

دبع ربتعا ،ىرخأا ةهج نمو
ى˘لو˘ت˘ي يذ˘لا ،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا

يرازو˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر
زاغلل ةردسصملا لودلا ىدتنمل
يف رئازجلا ه˘ن˘سضت˘ح˘ت˘سس يذ˘لا

ةمزألا نأا ،مداق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن21
يسشفت نع ةمجانلا ةيداسصتقلا

ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نلاو ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
نÓثمي زاغلا راعسسأل يلاتتملا
.ىدتنملا رود زيزعتل ةسصرف

هذه نأا ،ةقاطلا ريزو حسضوأاو
را˘كت˘بÓ˘ل ة˘سصر˘ف ي˘˘ه ة˘˘مزألا

لئاسسولاو لبسسلا نع ثحبلاو
لودلا ىدتنم زيزعت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا
،ربكأا لكسشب زا˘غ˘ل˘ل ةرد˘سصم˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا نأا اد˘كؤو˘م
ةيملاع˘لا قو˘سسلا ا˘ي˘لا˘ح م˘كح˘ت
قيقحت يف دعب حجنت مل زاغلل
امك ،راعسسألا يف رارقتسسا يأا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ى˘˘˘لإا را˘˘˘ط˘˘˘ع ا˘˘˘عد
ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
قرافلا ازربم ،زاغلل نييملاعلا
زا˘غ˘لا قاو˘سسأا ن˘ي˘˘ب دو˘˘جو˘˘م˘˘لا

،يعدتسسي رمألا طفنلا قاوسسأاو
ن˘˘ي˘˘ب م˘˘هأا ا˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ،لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
قيقحتل زاغلا يجتنم فلتخم
.قوسسلا رارقتسسا

اينيغو رئازجلا ناف ،ريكذتلل
ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘لو نار˘˘يإاو ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ت˘˘سسلا

ةيبرع˘لا تارا˘مإلاو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو
يف ءاسضعأا ،Óيوزنفو ةدحتملا
ىدتنمو بيبوألا) نيتم˘ظ˘ن˘م˘لا
د˘قو ،(زا˘غ˘ل˘ل ةرد˘سصم˘لا لود˘لا
ةردسصملا لودلا ىدتنم ئسشنأا
كلمي وهو1002 ةنسس زاغلل
تاطايت˘حلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
بسسح زاغلل ةت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
.تاريدقتلا

ز.لامج



ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تطروو اذ˘˘˘ه
ةي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

ضسيئرلا ةنبإا اهنأا تعدإا يتلاو
،ةقيلفتوب زيزعلا دبع ،قباسسلا

ني˘ق˘با˘سسلا ن˘يرزو˘لا ن˘م ل˘ك
دمحمو ،نÓعز ينا˘غ˘لا د˘ب˘ع
،ر˘ي˘خألا ل˘ج˘ن اذ˘كو ،يزا˘غ˘لا
،لماه يناغلا دبع بناج ىلإا
ن˘˘مأÓ˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
01 بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

مهب تبعÓت نيرخآا نيمهتم
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ىواسشرو تاراقعو تازايتما

لباقم لامعأا لاجر دنع نم
نيلوؤوسسم ىدل مهل طسسوتلا
.ةلودلا يف نيذفان

اهي˘ف طرو˘ت لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق
يناغلا دبع نم لك بناج ىلإا

،يزا˘˘غ˘˘˘لاو نÓ˘˘˘عز ،ل˘˘˘ما˘˘˘ه
و˘سضع (ي˘ل˘ع.ط) و˘˘عد˘˘م˘˘لاو
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘مألا ضسل˘˘ج˘˘˘م
˘ماد˘م» ـب ةو˘عد˘˘م˘˘لا (ضش.ز.ن)
،(ف.ب)و (إا.ب) اهنينباو «ايام

،(ع.ي)و (ع.ب) ن˘يو˘عد˘م˘لاو
،(ك.ق) ،(م.ب) ،(ضش.غ) ،(م.ب)
مهتعباتم دعب ،(ب.ب) ،(م.ضس)
ةقلعتملا مهتلا نم ةلمج يف
ع˘ير˘سشت˘لا ما˘كحأا ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ب
فرسصلاب نيسصاخلا ميظنتلاو
ن˘م لاو˘مألا ضسوؤور ة˘كر˘˘حو
ضضي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت ،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإاو
ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف لاو˘˘مألا
ةءا˘˘سسإا ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

لÓغتسساو ةفيظولا لÓغتسسا
ف˘ل˘م ح˘ت˘ف م˘ت ثي˘ح ،ذو˘ف˘ن˘˘لا
تامولعم رثا ىلع ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ةيطبسضلا حلاسصم ىلإا تدرو
ديفت ،ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
د˘حأا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م د˘˘جاو˘˘ت˘˘ب
«ي˘ت˘يرو˘˘م» ي˘˘ف ن˘˘كا˘˘سسم˘˘لا
ةمسصاعلاب يلاواطسس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
رثإا ىلع متو ،هوبسشم هردسصم
ضشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب نذإا بل˘˘˘˘ط كلذ

هلخادب طبسض يذلا نكسسملا
11ـلا قوفي ربتعم يلام غلبم
072 غل˘ب˘مو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م
رلود ف˘لأا03و ،وروأا ف˘˘˘لأا
نم غلك71 يلاوحو ،يكيرمأا
.تارهوجملا

watan@essalamonline.com

5 1182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ61ـل قفاوملا0202 توأا6شسيمخلاثدحلا

لامعأا لاجرو ةلودلا يف نيذفان نيلوؤوسسمب تبعلتو ةقيلفتوب قباسسلا شسيئرلا ةنبإا اهنأا تعدإا

يراجلا توأا62 ىلإا نيقباشس نيلوؤوشسمو «ايام مادام» ةيشضق ليجأات
لماه يناغلا دبع اذكو يزاغلا دمحمو نلعز نيقبشسألا نيرزولا نم لك اهيف طروت ^

ب.نيرسسن

نيلوؤوسسملا نم ددع بناج ىلإا تطروت يتلا ،«ايام مادام» وأا (ز.ن) ةيسضق ةمسصاعلاب ةقارسشلا ةمكحم شسمأا تلجأا
ةمخسض غلابمو ميتنسس رايلم11 قوفي ام طبسض نع اهيف قيقحتلا رفسسأا ،داسسف ةيسضق يف ةلودلا يف نيقباسسلا

.«يتيروم» ةماقإاب ةبعسصلا ةلمعلاب

ةعو˘م˘ج˘م ح˘لا˘سصم تف˘قوأا
7 ،فراط˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
يف مهطروت هبتسشي ضصاخسشأا
تاباغلا قئارح ديدع مارسضإا
فÓ˘˘تإا ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘˘كه˘˘˘لا تار˘˘˘سشع
م˘ح˘ف˘˘تو ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا

ةيدلبب لح˘ن ا˘يÓ˘خو ي˘سشاو˘م
يتامسس ةقطن˘مو ة˘مر˘ك ن˘ي˘ع
.ةيلولا ةمسصاعل ةعباتلا

ىلإا دوعت ةيلمعلا تايثيح
تاذ ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م دورو
لامعأا نأاسشب ،ةي˘ن˘مألا ة˘ه˘ج˘لا
نيببسست˘م˘لا ءلؤو˘ه˘ل ة˘ي˘مار˘جإا
مهنيب نم قئارحلا مارسضإا يف
حلاسصم تحتف هيلعو ،رسصاق
نكم اقيقحت ينطولا كردلا

ضصاخسشألا ةيوه د˘يد˘ح˘ت ن˘م
نم نيردحنملاو مهب هبتسشملا

م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،فرا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يلو
مسضت ىلوأا ةعومجم فيقوت
مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا6

نيع ةيدلبب ةنسس44و61 نيب
مهدايتقا متو ةيدودحلا ةمرك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘˘لإا

،قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسل
˘ما˘مأا م˘ه˘سضر˘ع ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘˘ل
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق
˘مر˘ج ن˘ع را˘ج˘حو˘ب˘ب ح˘ن˘ج˘˘لا
يذلا تاباغلل د˘م˘ع˘لا قر˘ح˘لا
ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسخ ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سست
،ةيتابنلاو ةيناويحلا نيتورثلا

مهنم3 قح يف ردسص ثيح
ضسب˘ح˘لا ن˘هر عاد˘˘يإلا˘˘ب ار˘˘مأا
ن˘ي˘ن˘˘ثا ع˘˘سضو ع˘˘م ،تقؤو˘˘م˘˘لا
ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا
ر˘سصا˘ق˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

.هئايلوأل
ضصخسشلا فيقوت متو امك

ةقطنم ىوتسسم ىلع ،عباسسلا
ابيرق هميدقت متيسسو يتامسس
تاذ ح˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ما˘˘مأا
.ضصاسصتخلا

ب.Ëرك

ة˘طر˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
،مناغتسسم ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا

ةسصتخم ةباسصعب ةحاطإلا نم
تÓ˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع و˘˘ط˘˘سسلا ي˘˘ف
3 ن˘˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘كم ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
نيب مهرامعأا حوارتت ،ضصاخسشأا

مامأا مهميدقتبو ،ةنسس42و02
م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘˘سص ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
تاونسس5  ى˘˘˘لإا3 ن˘م م˘كا˘حأا
ةيسضقلا تايث˘ي˘ح.اذفان ان˘ج˘سس
ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىوا˘كسش ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت
امهلوأا ضضرعت ديفت ،نونطاوم
ه˘˘ل˘˘ح˘˘م ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘˘سسل˘˘˘ل
دمحم جه˘ن˘ب ن˘ئا˘كلا يرا˘ج˘ت˘لا

ةزهجأا تلاط ي˘ت˘لاو ي˘ت˘سسي˘م˘خ
ا˘م˘ك ،ا˘مزÓ˘ب عو˘ن ن˘م ة˘يز˘ف˘ل˘ت
ىلإا ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘كا˘سشلا تسضر˘ع˘ت
نم قل˘سست˘لاو ر˘سسكلا˘ب ة˘قر˘سسلا
ةبرتغملا اهتقيقسش نكسسم لخاد
تلا˘ط ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘سسنر˘˘ف ة˘˘لود˘˘ب
ةزهجأاو ضسبÓم ،ةيلزنم اسضارغأا

تايرحتلا دعبو ،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك
ة˘ي˘ط˘˘ب˘˘سضلا ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
،ة˘ح˘ل˘سصم˘لا تاذ˘ل ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ل˘ح˘م˘لا ار˘ي˘˘ما˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا˘˘ب
م˘ت ،ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘سصب˘˘لاو
اميف مهنم ني˘ن˘ثإا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م تا˘ير˘ح˘ت˘لا ى˘ق˘˘ب˘˘ت
امهكيرسش ةيوه ديدحت ضضرغل
امهدحأا فيقوت مت ثيح ،ثلاثلا

ضضرغل ةيراج ثاحبألا ىقبتو
فلم زجني˘ل ،ه˘ي˘كير˘سش ف˘ي˘قو˘ت
مدق ذإا ،امهدسض يئاسضق ءارجإا
هبجومب فوقوملا هيف هبتسشملا
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

د˘ع˘˘بو ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘م˘˘كح˘˘م
مكح يروف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا

ادفان اسسبح تاونسس30 ـب هيلع
ةميقب ةيلام ةمارغو عاديإلا عم
مكح امك ،مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م02
50 ـب لوألا ه˘˘˘كير˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘مار˘غو اد˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس
،ميتنسس نويلم03 ةميقب ةيلام
امي˘ف ،ضضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا راد˘سصإا ع˘م
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م تا˘ير˘ح˘ت˘لا ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ضصخسشلا ةيوه ديدحت ضضرغل
. ثلاثلا

نيدلارون.ب

ثح˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ضسمأا تف˘˘قوأا
ةيئلولا ةحلسصم˘لا˘ب ير˘ح˘ت˘لاو
ةيلو نمأل ةيئاسضقلا ةطرسشلل
03 رمعلا نم غلبي اباسش ،ةليم
ة˘لاد˘ع˘لا ن˘م ا˘برا˘ه نا˘˘ك ا˘˘ما˘˘ع
ر˘مأا ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةنسس51 ـب هيلع مكحو ضضبقلاب

طاسشن يف هطروتل اذفان انجسس
تار˘ثؤو˘م˘˘لا بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل ة˘˘كب˘˘سش
ةيقرسشلا دودحلا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ينعملا ميدقت مت ثيح ،نطولل
ي˘ت˘لاو ،ة˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘م˘˘كح˘˘م ما˘˘مأا
عاد˘يإا ر˘مأا ه˘ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘سصأا
.ضسبحلا

يوارمع ماسشه

رسساي نم لك ضسمأا رداغ
يد˘˘ي˘˘سس د˘˘م˘˘˘حأاو ،ير˘˘˘يدا˘˘˘ق
د˘ع˘ب ،راردأا ن˘ج˘˘سس ،ى˘˘سسو˘˘م
نأا املع ،امهتبوقع ذافنتسسا

3 ـب امهتنادأا ةيلولا ةمكحم
ة˘م˘ه˘ت˘ب ةذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ر˘ه˘˘سشأا

،ةينطولا ةد˘حو˘لا˘ب ضسا˘سسم˘لا
ناطسشانلا فيقوت مت دق ناكو
ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
رهسشأا3 ذ˘ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
.ضسبحلا اعدوأاو

شش.نيدلا رون

ةباقرلا تحت نينثإاو تقؤوملا شسبحلا مهنم3 عاديإا
 رسصاق حارسس قلطإاو ةيئاسضقلا

فراطلاب تاباغلا قئارح يف نيطروتملا فيقوت

اهدارفأا قح يف اذفان انجسس تاونسس5 ىلإا3 نم ماكحأا

ةيراجتلا تلحملا ىلع وطشسلا ةباشصع
نابشضقلا ءارو مناغتشسمب

ةينطولا ةدحولاب شساسسملا ةمهت نع ةذفان اسسبح رهسشأا3 ـب انيدأا

راردأا نجشس نارداغي ىشسوم يديشسو يريداق ناطششانلا

نطولل ةيقرسشلا دودحلا ربع طسشنت ةكبسش دارفأا مهأا دحأا ربتعي

ةنشس51 ـب هيلع موكحم ةلادعلا نم براه فيقوت
ةليمب تاشسولهملا بيرهت ةمهت نع

اسسينيسساÃ حيرسضلا يحب هقئاثو هبلسسو لجر ىلع يدتعŸا ةيوه ديد–

ةنيطنشسق ‘ سضيبأا حلشسب باشش ىلع تدتعا رشصاق فيقوت

يقاوبلا مأاب رومخلا نم ةدحو فلأا41 نم ديزأا زجحو تاردخم نورابب ةحاطإلا

نارهوب رمخ ةروراق1449 زجحو سصاخششأا4 فيقوت

ةدكيكسس ‘ ةبازعب ردسصلاو نطبلا ‘ تانعط اهيلع خيسش ةثج فاسشتكا

ةيادرغب نايرب ‘ يلئاعلا اهنكشسÃ ةتيم نانشسأا ةبيبط ىلع روثعلا

رقملا باب ىلع هسسأار برسض
هتدارإا شضحمب

بيشصأا نطاوم ةافو
نمألل لخدم مامأا
ةمشصاعلاب يرشضحلا
ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
ةافو نع ،ينطولا نمألل
مت ةعومجم نيب نم نطاوم
ةيليوج92 موي اههيجوت
نمألا رقم ىلإا ،يسضاملا
ليمجلا رظنملا يرسضحلا

امدعب ،ةمسصاعلاب ةبقلا يف
باب ىلع هسسأار برسض
شضحمب رقملا لخدم
.هتدارإا
يفNSGD ـلا تحسضوأا

شسمأا لوأا ءاسسم اهل نايب
ةخسسن «ملسسلا» تملسست
ةرئاد نمأا حلاسصم نأا ،هنم

نمأل ةعباتلا ياد نيسسح
يف تماق ،رئازجلا ةيلو
،ركذلا فلاسسلا خيراتلا

ةقلعتملا اهماهم راطإا يفو
ماعلا ماظنلا مارتحاب
هيجوتب ،ةماعلا ةنيكسسلاو
ىلإا شصاخسشألا نم ةعومجم
رظنملا يرسضحلا نمألا رقم
مهدحأا ماق ثيح ،ليمجلا

،ليللا فسصتنم دودح يف
قباسس نودو هتدارإا شضحمب
باب ىلع هسسأار برسضب راذنإا

،ةحلسصملا تاذ لخدم
لزاع ميطحت يف اببسستم
متيل ،هيعو دقفو بابلا
ردسصملا فيسضي - اروف هلقن
ةيامحلا فرط نم -هتاذ
ىفسشتسسم ىلإا ةيندملا
ششارحلاب «يلريمز ميلسس»
عسضخ ثيح ،جلعلا يقلتل

ةيحارج ةيلمعل دعب اميف
يقلتتل ،شسأارلا ىوتسسم ىلع
شسمأا لوأا اديدحتو اهدعب
يراجلا توأا4 ـل فداسصملا

أابن ،يرسضحلا نمألا حلاسصم
.هتافو

ر.رجاه

ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم ضسمأا تف˘˘قوأا
نم غلبت رسصاق ،ةنيطنسسق ةيلو
ىلع تدت˘عإا ،ة˘ن˘سس71 رمع˘لا
ةنسس72 رمعلا نم غلبي باسش
تح˘ت˘˘ف ا˘˘م˘˘ك ،ضضي˘˘بأا حÓ˘˘سسب
دعب ىرخأا ةميرج ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘سشن
رهظ˘ي ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
ضضي˘˘بأا حÓ˘˘سسب با˘˘سش ءاد˘˘ت˘˘عا
هبلسس دعب لجر ىلع «فيسس»
ح˘˘˘ير˘˘˘سضلا ي˘˘˘ح˘˘˘ب ه˘˘˘ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو
.اسسينيسسامب

،ىلوألا ةم˘ير˘ج˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
دوعت ،ةنيطنسسق نمأا نايب بسسح
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘سش ضضر˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا
حÓسسب ءادتعل ةنسس72 رمعلا
عرا˘سشب ةا˘ت˘ف ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ضضي˘˘بأا

م˘ت ن˘يأا ،«ي˘طاو˘ع ى˘ف˘ط˘˘سصم»
نم غلبت يتلا ةينعملا فيقوت
ةقرفل اهليوحتو ةنسس71 رمعلا

ة˘˘سشه˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘سشألا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
يلو روسضحب اهلاوقأا تعمسسو
ضضيبألا حÓسسلا عزن متو ،اهرمأا

ل˘يو˘ح˘ت ع˘م ،«رو˘ت˘ي˘ك» ا˘ه˘˘ن˘˘م
.ىفسشتسسملا ىلإا ةيحسضلا

،ةيناثلا ةميرجلا ضصخي اميفو
ربع رسشتنا ويديفب قلعتت يتلاو
،يعام˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
افيسس لمحي اباسش رهظي يذلاو
ق˘ئا˘˘ثو بل˘˘سس ه˘˘نأا ضضر˘˘ت˘˘ف˘˘يو
ح˘ت˘˘ف م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ر˘˘خآا ضصخ˘˘سشل
دكأات يذلا ويديفلا لوح قيقحت
ح˘˘ير˘˘سضلا ي˘˘˘ح˘˘˘ب رو˘˘˘سص ه˘˘˘نأا
ةيوه ديدحت مت امك ،اسسينيسسامب

ىلع ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘يو ضصا˘خ˘سشألا
تاءار˘˘˘جإلا ق˘˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
عم قيسسنتلاب ةلوخملا ةينوناقلا
.ةسصتخملا ةباينلا

لامج لهكلا لتاق ىلع شضبقلا
ةبانع يف ديعلا ةحيبسص

حلاسصم ضسمأا لوأا ءاسسم تقلأا
لتاق ىلع ضضبقلا ،ةبانعب نمألا
رمعلا نم غلابلا ،لامج لهكلا

ىحسضألا ديع ةحيبسص ةنسس75
،ةبانع ةيدلبب بهذلا يداو يحب
نم غلبي باسشب رمألا قلعتيو
يحب هفيقوت مت ةنسس92 رمعلا
.ينوبلا ةيدلبب لورسصلا

نوسسلارم اهعمج

نمألا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ن˘م نار˘هو˘˘ب لوألا ير˘˘سضح˘˘لا

ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو1449 ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ةفلتخم ةيلوحكلا تابورسشملا
4 فيقوت عم ،ماجحألاو عاونألا

ام مهرامعأا حوارتت نيطروتم
طبسض ،ة˘ن˘سس44و33 ن˘ي˘ب
ءا˘سضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
نويلم32 غ˘ل˘ب˘مو ةرو˘ظ˘ح˘م

جيور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس
اهت˘ه˘ج ن˘م.ةيعفن ة˘ب˘كر˘مو
نيع ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
ةلثمم ،يقاوبلا مأا يف نوركف
يف ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف يف
زجح نم ةيعون ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘م ةد˘حو ف˘˘لأا41 ن˘˘م د˘˘يزأا
،ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا

تارد˘˘خ˘˘م نورا˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘تو

ددسصب ناك ةقطنملاب فورعم
نم غلاب˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا ،ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
نم ردحنملاو ةنسس23 رمعلا

هدسض زجنأا ،نوركف نيع ةنيدم
ع˘ي˘ب ة˘ي˘سضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘سشم ج˘يور˘تو
مامأا هبجومب مدق ،ةسصخر نود
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ب.شسنوي / ب.دلاخ

ةبيبط ىلع ضسمأا ةحيبسص رثع
يف ناير˘ب ةدا˘ي˘ع˘ب ل˘م˘ع˘ت نا˘ن˘سسأا

ا˘ه˘ن˘كسس ل˘˘خاد ة˘˘ت˘˘ي˘˘م ة˘˘يادر˘˘غ
3 ةليط تفتخا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
ى˘عد˘ت˘سسأا ا˘م ،را˘ظ˘نألا ن˘ع ما˘˘يأا
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم را˘˘ط˘˘خإا

اذه.اهن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف تعر˘سش
فاحز يحب ضسمأا حابسص رثعو
ةدكيكسس يقرسش ةباز˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب
(ةنسس07 ‐ ع.ي) ىمسسملا ىلع،

دي ىلع ضضرعت امدعب ةدماه ةثج
حÓ˘سسب تا˘ن˘ع˘ط˘ل ن˘ي˘لو˘ه˘˘ج˘˘م

ن˘ط˘ب˘لا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ضضي˘˘بأا
حلاسصم ترسشاب هيلعو ،ردسصلاو
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ن˘مألا
هذ˘ه تا˘سسبÓ˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘˘ل
.ءاعنسشلا ةميرجلا

خ.رسصان / شش.ةيمسسن



sport@essalamonline.com
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توريب راشصح للخ فحتملا ةكرعم نع تايركذ
ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
2891 ناريزح6 يف ةيليئارسسإلا
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تاو˘˘ق د˘˘سض بر˘˘˘ح˘˘˘لا
،نانبل يف ةينيطسسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ل˘كسشب ة˘يزا˘غ˘لا تاو˘ق˘˘لا ه˘˘تأاد˘˘ب
ع˘قو˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غ ى˘˘ل˘˘عو ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م
رهظلا دعب نم ةي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا˘ب
ئ˘طا˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ح˘˘ب لاز˘˘نإا˘˘بو
ْضص˘َب˘لا م˘ي˘خ˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م حو˘˘ت˘˘ف˘˘م د˘ع˘بو ،رو˘سص ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل
بونج يف ةعردملا اهتاوق لغوت
ةد˘˘ع˘˘ب ًلا˘˘م˘˘سش ةد˘˘عا˘˘سص نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ةمدقتملا اهلاترأا تبنجت ،رواحم
ةفلكمو ة˘م˘سسا˘ح كرا˘ع˘م ضضو˘خ
تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘فد د˘˘˘سض
جربلاو ةيديسشرلا) ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةنيدم برق قوسشعملاو يلامسشلا

ةنيدم برق ةولحلا نيعو ،روسص
نيتاه ءايحأاب لغوتلا وأا (اديسص
كلذو ،ن˘ي˘تر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ت˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
مد˘ق˘ت تلد˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ضضر˘غ˘ب
ا˘ه˘فد˘ه ها˘ج˘تا˘ب ة˘ع˘ير˘سس ة˘عرد˘˘م
ةدا˘ي˘ق ر˘ق˘م ثي˘ح ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا

ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
نم يبرغلا رطسشلا يف اهلئاسصفو
ىلع تلمعف ،تور˘ي˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا
يطختلاو تيبثتلا ةروانم ذيفنت
ةد˘ن˘سسم ة˘ي˘˘عر˘˘ف تاد˘˘حو كر˘˘ت˘˘ب
ة˘ير˘ح˘ب˘لاو نار˘˘ي˘˘ط˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘سسب
ةنيسصحلا طاقنلا كلت ةلغاسشمل

يسسيئرلا لترلا اهاطختي نأا ىلع
تذ˘ف˘ن ا˘˘م˘˘ك ،ًلا˘˘م˘˘سش ه˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةلظ˘م˘بو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘ير˘ح˘ب˘لا

لازنإا تايل˘م˘ع ةد˘ع ة˘يو˘ق ة˘يو˘ج
دون˘ج تÓ˘قا˘نو تا˘با˘بد˘ل ير˘ح˘ب
تارئاطب ةدودحم راربإا تايلمعو
دقع كسسم ةيخوتم ،رتبكويلهلا
ةد˘نا˘سسم˘ل ة˘ما˘ه˘لا تÓ˘سصاو˘م˘˘لا
روحم ىلع عردملا اهلتر مدقت
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ي˘ل˘حا˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا

،تور˘ي˘˘بو اد˘˘ي˘˘سصو رو˘˘سص ند˘˘م
ن˘ي˘ب لا˘سصوأا ع˘ي˘ط˘ق˘˘ت ثاد˘˘حإلو
كا˘برإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا

     .ةيعافدلا اهططخ
ةعفدنملا ةيزاغلا تاوقلا تحجن

بارتقإلا نم لبجلا روحم ىلع
ةعفادملا تاوقلا عم ضسامتلا نم
نم ةلسسلسس دعب ،توريب يبونج
راد ام اهمهأاو ة˘ي˘ماد˘لا كرا˘ع˘م˘لا
،تاتيعو نومسش ربق ةقطنم يف
ةيقرسشلا ةقطنملا لخاد تمدقتو
قو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘عر˘˘سسب تور˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
،ةم˘سصا˘ع˘لا ن˘م ي˘بر˘غ˘لا ر˘ط˘سشلا

ىو˘ق˘لا  ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘بو
بزح ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘لاز˘ع˘نإلا
تحجن ا˘م˘ك ،ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا بئا˘ت˘كلا
ىلع بلغتلا نم ةيزاغلا تاوقلا
يف ةنيسصح˘لا ة˘ي˘عا˘فد˘لا ةد˘ق˘ع˘لا

ةعباتتم كراعم دعب ةدلخ ةقطنم
ةينيطسسلفلا تاوقلا عم ةيراسضو
هللا دبع ديقعلا ةدايقب ةعفادملا

ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج ن˘˘˘م ما˘˘˘ي˘˘˘سص
ا˘هد˘ع˘ب مد˘ق˘ت˘ت˘لو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘لود˘لا تور˘ي˘ب را˘ط˘˘م ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
.هلÓتحإا ضضرغب
وز˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘ق تل˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سسا
را˘سصح ا˘ه˘ما˘كحإا ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
يف توري˘ب ن˘م ي˘بر˘غ˘لا ر˘ط˘سشلا

نم عوبسسإا دعب يأا ،ناريزح31
تنا˘ك ا˘م˘ي˘˘ف ،بر˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘نÓ˘˘عإا
اهدسشأا ىلعو ةلسصاوتم كراعملا
تذختاو ،ينانب˘ل˘لا بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف
ىلع ا˘ه˘ع˘قاو˘م ة˘يزا˘غ˘لا تاو˘ق˘لا

لسصفي يذلا ضسامتلا طخ لوط
ن˘ع تور˘ي˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا ير˘ط˘سش
راسصحلا ماكحإا دعبو ،امهسضعب
ةمهم يليسصفل ةدا˘ي˘ق˘لا تد˘ن˘سسأا
رق˘م˘ب ا˘ن˘قا˘ح˘لإا م˘تو عÓ˘ط˘ت˘سسإلا

ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ل˘ب˘ق تن˘ك ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
رو˘ماد˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘ف را˘˘سصح˘˘لا

ةدلخ ةقط˘ن˘م ي˘بو˘ن˘ج ة˘م˘عا˘ن˘لاو
 .زsزعُم ليسصفل ًادئاق
يبرحلا ناريطلا فاد˘ه˘ت˘سسإا ل˘ب˘ق
تاي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ن˘ب˘م˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا
ةنيدملا برق ةهبجل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
،ضضرألا˘ب ه˘ت˘يو˘سستو ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا

ًا˘ق˘ب˘سسم ها˘ن˘ي˘ل˘خأا د˘ق ا˘ن˘ك يذ˘˘لاو
ا˘نذ˘خ˘تا ،ة˘بر˘سضلا كل˘ت ا˘ن˘ع˘قو˘ت˘ل
،ي˘نا˘ه˘كا˘ف˘لا ي˘ح˘ب Óً˘يد˘˘ب ًار˘˘ق˘˘م
و˘بأا ق˘ي˘فر˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م تدروو
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا بئا˘˘ن ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘لا
متيسس ليدبلا ا˘نر˘ق˘م نأا ة˘ه˘ب˘ج˘ل˘ل
ي˘ل ل˘سسرأا˘ف ،ه˘فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسإا ًا˘˘سضيأا
يميظنت ةرورسضب ةيوفسش ةيقرب
ليدبلا ني˘مأا˘ت د˘ع˘ب ر˘ق˘م˘لا ءÓ˘خإا

حتفو ءÓخإلا ةمهم انزجنأا دقو
ة˘ق˘ئا˘ف ة˘عر˘سسب د˘يد˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا
،ميظنتلل ءا˘قد˘سصأا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ة˘ق˘ي˘قد ه˘تا˘مو˘ل˘ع˘م تنا˘ك Óً˘ع˘فو
ي˘˘بر˘˘ح˘˘لا نار˘˘ي˘˘ط˘˘˘لا ما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
ذنم ىلوألا ةرمل˘لو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ف˘سصق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب بر˘˘ح˘˘لا علد˘˘نا

.Óًيل يويح فدهل يوج
انرقم نوكي نأا فدسصلا تئاسشو
ر˘ي˘بر˘ب˘لا ى˘ف˘سشم ف˘ل˘˘خ ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا
ضشي˘نرو˘ك عرا˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا ر˘ق˘م˘لا نا˘كو ،ة˘عرز˘م˘لا
عسضاوملا نع راتمألا تائم دعبي
‐ فحتملا عطاق يف ةيليئارسسإلا
ى˘لوأا ن˘م نا˘كف ،ل˘ي˘خ˘لا قا˘˘ب˘˘سس
اذه عÓطتسساب موقأا نأا يتابجاو
م˘هأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو رو˘ح˘م˘لا

انرقم نأا ثيحو ،رواحملا رطخأاو
ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا عرا˘˘سشلا˘˘ب ع˘˘ق˘˘˘ي نا˘˘˘ك
دقف ،فحت˘م˘لا رو˘ح˘م˘ل يزاو˘م˘لا
ةهبجلل ًامدق˘ت˘م ًا˘ع˘قو˘م تد˘ن˘سسأا
عرا˘˘سشلا اذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ع˘˘˘ق˘˘˘ي
ضسا˘م˘˘ت˘˘لا ط˘˘خ ع˘˘م د˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىر˘خألا ة˘ه˘ج˘لا ن˘مو ،ل˘سصا˘˘ف˘˘لا
ناك ةيليئارسسإلا عسضاوملا هاجتاب
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م
نم تاسسارح هلخادبو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
فوخت يدل ناك ،ينانبللا ضشيجلا

ة˘يدا˘ع˘م˘لا تاو˘ق˘لا مو˘ق˘ت نأا ن˘˘م
ضشي˘˘ج˘˘لا تار˘˘ق˘˘م دا˘˘ي˘˘ح قر˘˘خ˘˘ب
ذافنلل ةمكحملا ماحتقاو ينانبللا

مدقتلاو مهل لباقملا انعقوم ربع
ها˘ج˘تإا نوا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ك ،ا˘˘ن˘˘ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
رو˘ح˘م ى˘ل˘ع ي˘سسي˘ئر˘لا مو˘ج˘ه˘لا
مدقتللو ليخلا قابسس ‐ فحتملا
ضشي˘نرو˘ك عرا˘سش ى˘ل˘ع ًا˘˘ع˘˘ير˘˘سس
.انقطانم قمع هاجتاب ةعرزملا

ًايليسصفت فقوملا ىلع فوقوللو
عيزوتو مجح ةفرع˘مو رو˘ح˘م˘لا˘ب
،لسضفأا لكسشب ةيداعملا تاوقلا

مدقملا ةرايز يلع بجوتي ناك
31 ةبي˘ت˘كلا د˘ئا˘ق ضضو˘ع ة˘ي˘ط˘ع
ضشيجل ةعباتلا نيطح تاوق نم
دحأا ناكو ،ينيطسسلفلا ريرحتلا

نم هئابرقا نم نيلتاقملا انقافر
ن˘م بير˘ق˘لا ح˘ي˘سشلا نا˘خ م˘ي˘خ˘˘م
يتبغر همل˘عأا˘ف ،نلو˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج
د˘˘ن˘˘عو ،كلذ˘˘ب بحر˘˘ف ه˘˘ترا˘˘يز˘˘˘ب
را˘م˘سضم ي˘ف ه˘ع˘قو˘م˘ل ا˘ن˘لو˘سصو
دئاقلا خألا تحمل ليخلا قابسس

ًاجراخ (ريزو˘لا ل˘ي˘ل˘خ) دا˘ه˘ج و˘بأا
هترايسس دوقي ناكو عقوملا نم
ي˘سسو˘ي˘ج˘لا م˘ي˘سسو ر˘ب˘˘كألا ي˘˘خأا

.هل ةقفارم تاسسارح ةيأا نودبو
ىلع فرعتلل ةبيط ةسصرف تناك
عا˘ج˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضسرا˘ف˘لا كلذ
،بثك نع ضضوع هيطع مدقملا

نم عÓطتسسإلا انلامكتسسا دعبو
انعم لسسرأا ه˘ت˘ي˘لو˘ئ˘سسم ة˘ق˘ط˘ن˘م
يناديملا عسضولا علطتسسنل هبئان
هل ةرواجم˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ن˘م ًا˘سضيأا

اهنظأا) نميألا هحانجل ةدناسسلاو
،(تاوق˘لا ضسف˘ن ن˘م51 ةبيت˘كلا

ىلع دنتسسم رسسيألا هحانج ناكو
لوأاب عقاولا باهسش يرنه رسسج
هفلخو ةعرزملا ضشينروك عراسش
نيبو هنيب ةعقاولا ينابملا تناك
تنا˘ك ثي˘ح ،ي˘عر˘ف˘˘لا ا˘˘ن˘˘عرا˘˘سش
نم تاعوم˘ج˘م ة˘فا˘ث˘كب د˘جاو˘ت˘ت
حتف ة˘كر˘ح) ة˘ي˘ئاد˘ف˘لا ل˘ئا˘سصف˘لا

ة˘ه˘ب˘ج˘لاو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لاو
رير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘جو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ة˘كر˘ح˘لا ن˘مو (ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةينا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘ي˘مد˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
‐ نيلقتسسملا نييرسصانلا ميظنت)
يعوي˘سشلا بز˘ح˘لاو نو˘ط˘بار˘م˘لا
يبرعلا ثع˘ب˘لا بز˘حو ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
،(قار˘ع˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج ‐ ي˘˘كار˘˘ت˘˘سشلا
خ˘˘يراو˘˘سص ة˘˘يرا˘˘ط˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا

رايع ‐ لاروك عون نم ةرورجم
ةعبات (ةنا˘ط˘ب˘سس21) م˘ل˘˘م701
.ضضوع ةيطع مدقملا ةبيتكل
ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك ر˘ق˘م ي˘ف ءاد˘غ˘لا ى˘ل˘عو
نع ةسضافتسساب انف˘ي˘سضم ثد˘ح˘ت
ًادكأاتم ناك ،فقو˘م˘لا تلا˘م˘ت˘حا
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ءاو˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ئا˘˘˘ق نأا
نم موجهب مو˘ق˘ي˘سس ه˘ل ل˘با˘ق˘م˘لا

،رطخألا هرابتعاب روحملا لÓخ
تاعافدلا رسسكب هحاجن نأا ثيح
ةينانبللا ةينطولا ‐ ةينيطسسلفلا

هسشورلا قطانم هاجتاب هعافدناو
قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘مر˘˘˘لاو
تور˘˘ي˘˘ب ل˘˘سصف ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘سس
ي˘˘ح ،ن˘˘ير˘˘ط˘˘سش ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘لا
ةيدايقلا تارقملا ثيح يناهكافلا
اربسص تامي˘خ˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘جار˘˘˘ب˘˘˘لا جر˘˘˘بو Ó˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘سشو
ي˘˘حو ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘سضلاو
ة˘ه˘ج˘لا˘بو ،ة˘˘ه˘˘ج ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ف˘˘سصلا
لثم توريب ءايحأا يقاب ىرخألا
قيمغلا قدنخو ارمحلاو هطسسبلا

ي˘ف نادر˘˘فو ل˘˘ي˘˘م˘˘ج و˘˘بأا يداوو
اهعيطقت لهسسيف ،ىرخألا ةهجلا
.ًاقحل اهعم لماعتلل تاعبرم ىلإا

ءاول˘لا ع˘فد ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لو
تا˘ح˘سسا˘كو تا˘˘با˘˘بد˘˘ل عرد˘˘م˘˘لا
ر˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘سصلا ضشر˘˘˘ح ن˘˘˘م ما˘˘˘غ˘˘˘لأا
،هلغسشي يذلا ىن˘ب˘م˘ل˘ل روا˘ج˘م˘لا
قا˘ب˘سس رو˘سسب تار˘غ˘ث ح˘ت˘ف د˘ع˘˘ب
ل˘ق˘ح˘ب تازا˘ج˘م ح˘ت˘˘فو ل˘˘ي˘˘خ˘˘لا
رمع عراسش نم مدقتلاو ماغلألا
ضشي˘˘نرو˘˘ك عرا˘˘سش ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ب
ميغلتب ةبيتكلا دئاق ماق ،ةعرزملا
اهتم˘ه˘م زرا˘ف˘م ع˘سضوو ضشر˘ح˘لا
ناك كسش Óبو ،تابابدلا ضصنق
يف ريزولا داهج وبأا خألا دسصقم
عسضولا ىلع نا˘ن˘ئ˘م˘طإلا ه˘ترا˘يز
،ن˘˘خا˘˘سسلا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع
ر˘سصا˘ن˘ع ل˘˘ما˘˘كت ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
ة˘يأا ن˘ي˘مأا˘تو ،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ة˘ط˘خ˘˘لا
يب رآلا فئاذق ةسصاخو ضصقاون

˘˘ما˘˘غ˘˘لألاو (GBR -7) ي˘˘˘˘˘˘ج
.تابابدلل ةداسضملا

تمق لمتحملا ديدهتلل ةباجتسسا
تاعومجم ىلإا ليسصفلا عيزوتب
يب رآا يفذاق ةعومجم لك يف
تع˘فد ،ط˘سسو˘ت˘˘م ضشا˘˘سشرو ي˘˘ج
ةهبجلا عقوم دانسسإل ةعومجمب
ضسا˘م˘ت˘˘لا ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا

راسسيو نيمي ىلع نيتعومجمو
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا عرا˘˘سشلا
رانلاب امهسضعبل دانسسإلا نامدقت
ر˘ق˘م بر˘ق ف˘ل˘خ˘لا˘ب ة˘عو˘م˘ج˘مو
ةعومجمو ريرحتلا ضشيجل يرادإا

.ةرمألاب يعم
تن˘˘ك بآا4 ى˘ل˘ع3 مو˘ي ة˘ل˘ي˘ل

تاي˘ل˘م˘ع ر˘ق˘م˘ب ًا˘بوا˘ن˘م ًا˘ط˘با˘سض
خأÓل تامولعم تدروو ،ةهبجلا
نأا تا˘فر˘ع ر˘سسا˘ي ما˘ع˘لا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ىلع عردملا يليئارسسإلا موجهلا

موي رجف نوكيسس فحتملا روحم
ءا˘سسن˘˘لا ءÓ˘˘خا م˘˘ت كلذ˘˘ل ،بآا4
نم ةبيرقلا لزانملا نم لافطألاو
ام ىلع اهلبق ناك ،ضسامتلا طخ
ن˘ي˘ب را˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإل ف˘˘قو ر˘˘كذأا
عقوملا ينغ˘ل˘ب˘ي م˘لو ،ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا
.همامأا تارييغت ةيأاب مدقتملا
تكرت ليل˘ق˘ب ر˘ج˘ف˘لا جÓ˘ب˘نا ل˘ب˘ق
عم يب ضصاخلا يج يب رآلا فذاق
لخدم يف يعم نيبوانملا قافرلا
،تايلمعلا رقمل لبا˘ق˘م˘لا ى˘ن˘ب˘م˘لا

علطتسسأل ح˘ط˘سسلا ى˘لإا تد˘ع˘سصو
،بيري ام كانه نكي مل ،عسضولا

يرا˘ظ˘˘ن˘˘م تا˘˘سسد˘˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘مو
فحتملا ىنب˘م تز˘ي˘م ير˘كسسع˘لا
ام نع زيمملاو يدرولا نوللا وذ
Ó˘بو ةأا˘ج˘فو ،ي˘نا˘ب˘م ن˘م هروا˘ج˘ي
،منهج ةقاط تحتفنا راذنإا قباسس
ا˘ه˘ما˘مأاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘با˘بد˘˘لا

ةعرسسب مدقت˘ت ما˘غ˘لألا تا˘ح˘سسا˘ك
رسسج ةدسصا˘ق ف˘ح˘ت˘م˘لا راو˘ج ن˘م
ف˘ئاذ˘ق تار˘سشع ،با˘ه˘˘سش ير˘˘ن˘˘ه
ءارمحلا تاقلطلا فلآاو تابابدلا
ىلع ةسصارتملا يناب˘م˘لا˘ب ر˘ج˘ف˘ن˘ت
ضشي˘نرو˘ك عرا˘˘سش را˘˘سسيو ن˘˘ي˘˘م˘˘ي
تل˘سصو ف˘˘ي˘˘ك ِعأا م˘˘ل ،ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا
جرد ًلزان ًازفق يسضرألا قباطلا
زهجملا فذاقلا تفطتخا ،ىنبملا
ل˘˘خد˘˘م ن˘˘م تسضكرو ة˘˘ف˘˘يذ˘˘ق˘˘˘ب
يعر˘ف˘لا عرا˘سشلا ها˘ج˘تا˘ب ى˘ن˘ب˘م˘لا

ثي˘ح ،ي˘مر˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو تذ˘˘خأاو
ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘با˘بد˘لا نأا ترsد˘ق
نم عراسشلا اذه ىلع ًاسضيأا مدقتت

روحمك ةيركسسعلا ةمكحملا ةهج
يسسي˘ئر˘لا د˘ه˘ج˘ل˘ل د˘نا˘سسم يو˘نا˘ث
نا˘˘خد ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘مو ،ه˘˘˘ت˘˘˘يأار يذ˘˘˘لا
ا˘ن˘عرا˘سش تيأار ف˘ي˘ث˘كلا ف˘سصق˘لا

.يداعم مدقت يأا نم ًامامت ًايلاخ
ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج تد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘عر˘˘˘˘سسب
بسسح ة˘˘ع˘˘برألا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
،ًا˘ق˘ب˘سسم ة˘عو˘سضو˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا

دا˘ن˘سسإل ي˘ت˘عو˘م˘ج˘مو تمد˘ق˘˘تو
نأا مغرو ،مدقتملا ةهبجلا عقوم
ا˘ن˘نأا لإا ةر˘ي˘ب˘ك تسسي˘ل ة˘فا˘سسم˘لا
ببسسب لوسصولل ًاتقو ا˘ن˘قر˘غ˘ت˘سسا

يدا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘سصق˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ث˘˘˘ك
قيفرلا ،انلوح رج˘ف˘ن˘ت ف˘ئاذ˘ق˘لاو
(يدر˘˘ك ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل) بسضغ˘˘لا و˘˘بأا

ًاعير˘سس ي˘ندوز ع˘قو˘م˘لا لو˘ئ˘سسم
عم ةعرسسب انلما˘ع˘ت˘ف ،ف˘قو˘م˘لا˘ب
دعتسست تناك ة˘يدا˘ع˘م تا˘ع˘م˘ج˘ت

أادب يذلا يداعملا لترلا دانسسإل
انكمت ينابملا نيب نمو ،موجهلا

عرا˘سش بر˘ق ى˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا ن˘˘م
تنا˘ك ثي˘ح ة˘عرز˘م˘لا ضشي˘نرو˘ك
ة˘ب˘ي˘ت˘ك تب˘سص د˘ق˘ف ،ة˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘نار˘ي˘ن ضضو˘ع ة˘ي˘ط˘ع مد˘ق˘م˘˘لا
ىلع نيمي˘لا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا
ن˘مو ،مد˘ق˘ت˘م˘لا يدا˘ع˘م˘لا ل˘تر˘لا
تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م تل˘˘ما˘˘ع˘˘ت را˘˘سسي˘˘لا
نارين ةرازغب ةكرتسشملا تاوقلا
قلع يذلاو لترلا كلذ عم ةيوق
يرنه رسسج ىلع ماغلألاب ًاسضيأا
ةينيطسسلفلا خيراوسصلاو ،باهسش
ر˘ط˘م˘لا˘ك لز˘ن˘ت نوا˘ه˘لا ف˘ئاذ˘قو
ة˘يدا˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘كم˘ي ل تلو˘ط˘ب ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب
تلاز ل روسصو تاملكب اهلازتخا
ل ة˘˘ن˘˘˘سس83 ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘تر˘˘كاذ˘˘ب
نييرسصانلا ميظنتل ناك ،اهحرابت
T- ةبابد (نوطبارملا) نيلقتسسملا

ضشينروك عراسش راسسي ىلع45
ا˘ه˘م˘قا˘ط ا˘ه˘كر˘ت˘ي م˘ل ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا
يداعملا مدقتلل تدسصتو ،ةظحل
ةرا˘˘ي˘˘سس تيأار ،ىذأا˘˘ب بسصت م˘˘لو
B-01 ع˘فد˘م ل˘م˘ح˘˘ت ة˘˘ير˘˘كسسع
قافر˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت تا˘با˘بد˘ل˘ل دا˘سضم
ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘عو˘ي˘˘سشلا بز˘˘ح˘˘لا˘˘ب
هاجتاب عاطقنا Ó˘ب ه˘م˘م˘ح فذ˘ق˘ي
هبأاي لو يداعملا عردملا لترلا
ةطقاسستم˘لا ة˘يدا˘ع˘م˘لا ف˘ئاذ˘ق˘ل˘ل
نم جرخت لابسشأاو بابسش ،هبرق
يب رآلا فئاذق يمرتل ةقزألا نيب

.ةازغلا هاجتاب يج
رواسش وبأا داسشر بتاكلا توسص
تو˘˘˘سص ن˘˘˘م ًا˘˘˘يو˘˘˘ق ًاردا˘˘˘ه ءا˘˘˘ج
ةرو˘˘ث˘˘لا تو˘˘˘سص ‐ ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
عر˘سسأا يذ˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

امدنع ويدوتسسلا هاجتاب ًاسضكار
ركذأا ام ى˘ل˘عو ،ة˘كر˘ع˘م˘لا تأاد˘ب
ًابطاخم اهلجترا يتلا هتاملك نم
تاوسصأاب تطلتخاو نيلتاقملا اهب
:ضصاسصرلا ةعل˘ع˘لو تارا˘ج˘ف˘نإلا
كودع برسضاو كمإا بيلح ركذت
،ي˘مراو ن˘يد˘لا حÓ˘سص ر˘˘كذ˘˘ت ...
ضسدقلا ركذ˘ت ن˘ي˘سسا˘ي ر˘يد ر˘كذ˘ت
. ...ىسصقألاو
ًاديدج ًافقو نيبلاط ةازغلا أافكنا

ضساسسألاب مه يذلا رانلا قÓطإل
ر˘ي˘˘مد˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ه˘˘قر˘˘خ ن˘˘م
،ة˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘لا تا˘با˘بد˘لا تار˘˘سشع
ىلإا نيمسستبم نيل˘تا˘ق˘م˘لا جر˘خو
ا˘ن˘ح˘فا˘سص ،ن˘ي˘ل˘ف˘ت˘ح˘مو عرا˘سشلا
يذ˘˘لا ضضو˘˘ع ة˘˘ي˘˘ط˘˘ع مد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا

ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا˘˘ب ًلو˘˘غ˘˘سشم ها˘˘ند˘˘جو
دئاقلا عسضاوتبو ،ةيلاتلا ةلوجلل
لك ةيفاعلا مهيطعي لاق يئادفلا
نييقيقحلا لاطبألا مه ...بابسشلا

ىلع راسصتنإلا دجم اوعنسص نم
ن˘ير˘َسصا˘ح˘م˘لا د˘ئا˘ق ا˘˘مأا ،ةاز˘˘غ˘˘لا
م˘sكه˘ت˘ف تا˘فر˘ع ر˘سسا˘ي ي˘ئاد˘ف˘˘لا

يل˘سسار˘م ما˘مأا ه˘ير˘سصا˘ح˘ُم ى˘ل˘ع
امدنع ةيبنجألا مÓعإلا تلاكو
تاو˘˘ق˘˘لا تق˘˘ق˘˘˘ح اذا˘˘˘م هو˘˘˘لأا˘˘˘سس
هذ˘ه˘ب ج˘ئا˘ت˘ن ن˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ة˘ما˘سست˘با˘ب م˘ه˘با˘جأا ؟؟ة˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا
رتم اومدقت مهنأا ةسضيرع ةيرخسس
ف˘سصن يوا˘سسي ا˘م˘˘ب يأا ف˘˘سصنو
.ةيليئارسسإلا ةبابدلا عفدم لوط
دنع ةهبجلا تايلمع رقمل تدع
مونلا ينبلغ ،ًاقهرم ًابعتم رهظلا

نع يوف˘سشلا ير˘ير˘ق˘ت مد˘قأا ا˘نأاو
اهتسشع ام˘ك ة˘كر˘ع˘م˘لا تا˘بر˘ج˘م
قحسسإا ىلع قيفرلا انتاوق دئاقل
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ي˘˘˘ل لا˘˘˘ق ،...

يوبأا نانحبو دئاقلا نإا توحسص
امدنع يناط˘غو ًا˘ف˘سشر˘سش ر˘سضحأا

نا˘ك د˘ق˘ل ،ق˘ي˘م˘ع مو˘ن ي˘˘ف تحر
.ًابعسص ًاموي قحب
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 ةلاسسر هجوي ديدجلأ ةيلولأ نمأأ صسيئر
:صسابعلب يديسس ةنكاسس ىلإأ

ةدعاقلاو نمألا سساشسأا وه نطاوملا
ةينمألا ةلداعملا قيقحت يف ةيشسيئرلا

ة˘˘˘يلو ن˘˘˘˘مأا ضسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘جو
م˘ت يذ˘لا ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سس
ضسأار ىلع ارخؤو˘م ه˘ب˘ي˘سصن˘ت
ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘سسر ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘مأا
،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘˘ن˘˘كا˘˘سس
ةقثلا ىلع اهلÓخ نم ىنثأا
ةدايقلا هي˘ف ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
هذه يلوتل ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
اهنأا ادكؤوم ،ةليبنلا ةمهملا
لذ˘ب ى˘ل˘ع ا˘مز˘˘ع هد˘˘يز˘˘ت˘˘سس
نمأا نامسضل هدهج ىراسصق
ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسو ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ةطرسشلا بقارم ،مهتاكلتمم
ة˘يلو نأا د˘كأا ر˘م˘ع رادو˘˘سش
تل˘سضا˘ن ضسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف تد˘˘˘˘ها˘˘˘˘جو
رارغ ىلع نطولا لÓقتسسا
ناكف ،دÓ˘ب˘لا تا˘يلو ي˘قا˘ب
اهبارت ىوتراو ايلاغ نمثلا
ة˘˘ي˘˘كز˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘سشلا ءا˘˘مد˘˘˘ب
بيطلا رارغ ىلع ةرهاطلاو
عارذ ،ة˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘سش م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا
ميظع ،لÓجوب ةدع ،ةمطاف
اوحسض نمم مهريغو ةحيتف
لجأا نم ضسيف˘ن˘لاو ضسف˘ن˘لا˘ب
مه˘م˘حر ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘سسا
،هنانج حيسسف مهنكسسأاو هللا

د˘كأا ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘˘فو
باوبأا نأا ةيلولا نمأا ضسيئر
ى˘ق˘ب˘ت˘سس ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسل ة˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘م
،تقو يأا ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،ةينمأا ةمدخ يأا بلطل ءاوسس
م˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت وأا را˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ضصخ˘˘ت ةءا˘˘ن˘˘ب تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا
نأا ارابتعا ،ي˘ن˘مألا لا˘ج˘م˘لا
ن˘مألا ضسا˘سسأا و˘ه ن˘طاو˘م˘لا

ي˘ف ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لاو
،ةين˘مألا ة˘لدا˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
بقار˘˘م ا˘˘عد ر˘˘ي˘˘˘خألا ي˘˘˘فو
ي˘ن˘طاو˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘طر˘˘سشلا

ىلإا ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يلو
ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
برقتلاب ءاوسس ةطرسشلا تاوق
لسصاوتلا وأا ةينمألا اهتارقم نم
‐84 رسضخألا مقرلا ربع اهعم
ة˘يلو˘لا ن˘مأا ة˘ح˘ف˘سص وأا51
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اينمتم ،كوبسسياف يعا˘م˘ت˘جلا
ز˘ع ى˘لو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘˘خألا ي˘˘ف
ءابولا اذه انع عفري نأا لجو
هذ˘ه ا˘يا˘ح˘سض ع˘ي˘م˘˘ج م˘˘حر˘˘يو
نأا ه˘ي˘لإا ا˘عر˘سضت˘م ،ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا
  .ىسضرملا عيمج يفسشي

ودبع.صص

 لمعلأ صصرفو ةيسضايرلأ تآاسشنŸأ بايغ ببسسب
 ةلاطبلاو سشيمهتلا نوناعي ةشسبتب بهذلا رئب ةقطنم بابشش

ةيدلب بابسش نم ديدعلا برعأا
ةرئاد ميلقإاب ةعقاولا بهذلا رئب
ة˘يلو قر˘سش لا˘م˘سش ط˘˘سسر˘˘م
مهئايتسساو مهفسسأا نع ،ةسسبت
ةيهيفرتلا قفارملل بايغ نم
ةليفكلا ةيسضايرلا تآاسشنملاو
مهتقاط ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ل م˘ه˘ئاو˘ت˘حا˘ب
يذ˘لا غار˘ف˘لا أÓ˘مو ،ة˘ن˘ما˘˘كلا
ديدعلل ري˘ب˘كلا ضسجا˘ه˘لا تا˘ب
ةلاطبلا حبسش نع كيهان ،مهنم
مهتايموي مزÓي يذلا ةقناخلا
ةيومنت عيراسشم مادعنا ببسسب
ةيدعاق لكايه وأا لمع ضصرفو
عا˘˘ي˘˘سضلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘سشت˘˘˘ن˘˘˘ت
ةيعامتجلا تافآلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
بب˘سسب م˘˘ه˘˘ب ضصبر˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نوطّبختي يذلا لتاقلا غارفلا
ىد˘بأا قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو ،ه˘ي˘ف
«مÓ˘سسلا» ـل م˘ه˘˘ن˘˘م ضضع˘˘ب˘˘لا
ريثأاتلا اذه دوعي نأا نم هفوخت
ةيمويلا مهتايح ىلع يبلسسلا

اديهمت نوكيو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ةريطخ ةيعامتجا تافآا روهظل

روم˘خ˘لا ي˘طا˘ع˘تو ة˘قر˘سسلا˘ك
اهيلإا أاجلي ي˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لاو
ن˘م ا˘بور˘ه ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘ب˘˘سش
ةلاطبلا حب˘سشو ر˘م˘لا م˘ه˘ع˘قاو
Óب مهدراطي احبسش تاب يذلا

ءار˘˘ج ،او˘˘ل˘˘ح ا˘˘م˘˘ن˘˘يأا عزا˘˘ن˘˘˘م

ضشي˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا» ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ءلؤوه بلاط ثيح ،«ءاسصقإلاو
ةيدلبلا تاطلسسلا نم بابسشلا

ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سض ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع ق˘فار˘˘م
ىتح اهنم ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘سصا˘خ
مهتاقوأا ةيسضمت م˘ه˘ل ى˘ن˘سست˘ي
لكاسشملا لك نع اديعب اهيف
يف اوبلاط ام˘ك ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ل˘غ˘سشلا ر˘ي˘فو˘ت قا˘ي˘˘سسلا تاذ
نأاو ا˘سصو˘سصخ م˘ه˘ل ل˘م˘ع˘˘لاو
يجيرخ نم م˘ه˘ن˘م تار˘سشع˘لا
مل رداوكلا ءلؤوهف  ،تاعماجلا
لجأل هنودسصق˘ي ا˘نا˘كم اود˘ج˘ي
رجسضملا غارفلا تقو ةيسضمت
قناخلا يمويلا ن˘ي˘تور˘لا ل˘ت˘قو
نارد˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘كتلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
اذه طسسوو ،تويبلاو لزانملا
يذلا بيهر˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا غار˘ف˘لا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
،بهذلا رئب ةيدلب بابسش لمأاي
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ن˘˘˘م ه˘˘˘تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لكب رظنلا لÓخ نم ةقطنملا

ةيعامتجلا لكاسشملا يف ةيدج
اذ˘كو ،ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ة˘ئ˘ف˘لا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ل جر˘˘خ˘˘م دا˘˘ج˘˘يا
لبق نم ةاسصقم˘لاو ة˘سشم˘ه˘م˘لا
 .ةيلحملا تاطلسسلا

نوراه يحابسصم

ةلششنخ يف ةمامحوب تاباغب تاراتكهلا تائم مهتلت قئارحلا
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘خد˘˘ت
ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ةيوناثلا ةدحولا يف ةلثمتملاو
ناكم˘لا˘ب ضسمأا لوأا ة˘ما˘م˘حو˘ب
(موز˘خ˘ل) ة˘ل˘ي˘˘سسق ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا
دامخإل ةمامحوب ةرئادو ةيدلب

تائم ىلع ىتأا ،يباغ قيرح
تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا
تاباغلا ناوعا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

ةيوه˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا لا˘م˘عو
نينطاومو ةيفيرلا ة˘سسد˘ن˘ه˘ل˘ل
تاعاسس6 دعبو ،ني˘عو˘ط˘ت˘م
م˘˘كح˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ت ءا˘˘˘ف˘˘˘طلا ن˘˘˘م
ق˘ير˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلاو
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ل ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن هدا˘˘م˘˘˘خإاو
ةقطنملا نوب˘قار˘ي نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
         .يلاوملا مويلا حابسص ةياغل

يداعسس. يون

ةديدج تانكسس وحن ةنيطنسسق رسسج ةيدلبب «نيدهاجملأ يح» ناكسس ليحرت دعب

1 مقر ينطولا قيرطلا‐مداخ رئب بونج لوحم زاجنا ةلشصاوم
رسسج ةيدلبب ميدقلأ «نيدهاجملأ يح» نم ةلئاع88 ليحرت بقع ،رئأزجلأ ةيلو حلاسصم تعجرتسسأ

متيسس راتكه2 ـب تردق ةيراقع ةحاسسم ،تياف دلوأأ ةيدلبب «ينوغمسس يح» ب ةديدج تانكسس وحن ةنيطنسسق
قيرطلأ وحن مداخ رئب ةيدلب بونج «ةفاسصفسصلأ» ةقطنم نيب  طبري لوحم عورسشم زاجنأ لامكإل اهلÓغتسسأ

.رمع نب صسايك ،صسيأر دأرم رئبل بدتنملأ يلأولأ هدكأأ امبسسح ،1 مقر ينطولأ

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،ضسا˘ي˘ك ح˘˘سضوأاو
ليحرتلل62 ـلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘˘˘يلو˘˘˘ل نا˘˘˘كسسإلا ةدا˘˘˘˘عإاو
ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

نطقت تناك ةلئاع88 تسسم
ي˘˘ح˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
تا˘ن˘كسس و˘ح˘ن ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا

ةيدلبب ينوغمسس يحب ةقئل
كلذ رثإا متو  ،«تياف دلوأا
ة˘يرا˘ق˘ع ة˘حا˘سسم عا˘جر˘ت˘˘سسا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘سس ة˘˘ما˘˘˘ه
ن˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا

عور˘˘سشم زا˘˘ج˘˘نا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

،مدا˘خ ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم
قان˘خ˘لا كف ه˘نأا˘سش ن˘م يذ˘لا
ةقطنملا هذه ىلع يرورملا

ةنيطنسسق رسسج ةيدلب ةسصاخ
ىلع مداخ رئب ةيدلبب ارورم
مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم
ر˘يد˘م د˘كأا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.1
ةيلو˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا
ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ه˘نأا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘حر
عقو˘م تسسم ي˘ت˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ي˘ح»
تن˘كم˘ت ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق ر˘˘سسج
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ح˘لا˘سصم
2 اهرد˘ق ة˘حا˘سسم عا˘جر˘ت˘سسا

زا˘ج˘نإل ضصسصخ˘ت˘سس را˘ت˘كه
ينطولا قيرطلا طبري لوحم
مداخ رئب ةيدلب بونجب1 مقر
(ةجعنلا نيعو ة˘فا˘سصف˘سصلا)
.رسصانعلا قيرطل دادتماو
عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه نأا فا˘˘سضأاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ه˘ل تسصسصخ
جد رايل˘م3 اهردق ةي˘ناز˘ي˘م
اهب لاغسشألا ءاه˘ت˘نا ع˘قو˘ت˘يو
،1202 ةلبقملا ةنسسلا ةياهن
نوكتسس لوحملا اذه نإا لاقو
كف ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ه˘˘ل
يف لوأا يرور˘م˘لا قا˘ن˘ت˘خلا

˘مدا˘˘خ ر˘˘ئ˘˘ب بو˘˘ن˘˘ج ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
(ةجع˘ن˘لا ن˘ي˘عو ة˘فا˘سصف˘سص)
رور˘˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
ينطولا قيرطلا ىلا ةرسشابم
ىلع قانخلا كف ايناث ،1 مقر
نع1 مقر ينطولا قيرطلا

يذلا مداخ رئب لوحم قيرط
ةريبك ةيرورم ةمحز لجسسي
  .ةيندملا طسسو وحن

،هتاذ قايسسلا يف ،راسشأا امك
ءاهتنلا دعب ةرسشابم هنأا ىلإا

لزا˘ن˘م˘لا مد˘ه ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م
˘‐و˘ي˘ج˘لا لا˘غ˘سشلا ءا˘ه˘ت˘˘ناو

رورملا ةكرح ليوحتو ةينقت
1 مقر ينطولا قيرطلا وحن
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك عز˘˘˘ن م˘˘˘ث
ءابرهكلاو زا˘غ˘لا تا˘كب˘سشب
لاغسشألا حلاسصم قلطنتسس
زا˘˘ج˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘ف لو˘ح˘م˘˘لا م˘˘ث ن˘˘ير˘˘سسج
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘حا˘سسم˘لا ضسف˘˘ن
.ةعجرتسسملا

صصقن لظ يف
ةيداملأ تايناكمإلأ

ةيرسشبلأو
ىفششتشسم لامع
سصفحوب دمحم

يف نوجتحي
يقاوبلا مأا

لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع ضسمأا لوأا ن˘˘˘˘˘˘˘سش
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ضصف˘حو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
˘˘مأا ة˘˘يلو ي˘˘ف ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘كسسم
ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ،ي˘قاو˘ب˘لا
نيب˘لا˘ط˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘خاد
ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
اينطوو ايلحم ةحسصلا عاطق
ي˘فا˘كلا ما˘م˘ت˘هلا ءا˘ط˘˘عإا˘˘ب
نم91د˘ي˘فو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل

ةمزÓلا ةزهجألا ريفوت لÓخ
ةيبطلا مقاوطلاو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل
ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
نيذلا انوروكب نيبا˘سصم˘لا˘ب
ىلإا موي نم مهددع ديازتي
مقاطلا لعج يذلا رمألا ،رخآا
ازجاع يقبي يلاحلا يبطلا
ن˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘كلا ما˘˘˘˘مأا
يلاو ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ى˘سضر˘م˘لا
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘مو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنا˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا

ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا ةرادإا بلا˘ط˘مو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قاو˘˘ط˘˘لاو
ةرداق ريغو ةكهنم تحبسصأا
نيميقملا ىسضرملاب لفكتل
ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘كسسم ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ئاد˘˘˘˘ب
6 ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘ل˘˘سضلاو
ضصق˘˘ن ل˘˘ظ ي˘˘ف تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلا

.ةيرسشبلاو
ع.رامع

ةجهتنملأ ةسسايسسلأ لسضفب
 اظوحلم اروطت دهششي ةياجبب يراوجلا نمألا

اروطت يراوجلا نمألا دهسشي
ةريخألا تاونسسلا يف اظوحلم
ة˘م˘ي˘كح˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ل˘سضف˘ب
ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تبأاد ي˘ت˘لا
يفو ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا ة˘ما˘ع˘لا

ةحلسصملا تلجسس   نأاسشلا اذه
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘مأل
ةسصاخلا ةيرهسشلا ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘سصح
ام0202 ةنسسل ةيليوج رهسشب

يفتا˘ه لا˘سصتا3083 هدد˘˘ع
ن˘مأÓ˘ل ر˘سضخألا م˘قر˘لا ى˘ل˘˘ع
ةدجنلا مقرو ،84‐51 ينطولا

ضصاخلا401  م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘لاو ،71
ثيح ،ةسشهلا تائفلاو رسصقلاب
لاسصتا813 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا نأا

نع غÓبإلا دسصق ناك يفتاه
اهعوقو ءانثأا مئارجو ثداوح
تلوا˘ح˘م ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا وأا
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علاو ضسا˘˘سسم˘˘˘لا
تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو ضصا˘˘خ˘˘سشألا
تلجسس امك ،ةسصاخلاو ةماعلا

دسصق ي˘ف˘تا˘ه لا˘سصتا7043
ن˘م ل˘خد˘ت˘لاو ةد˘ج˘ن˘˘لا بل˘˘ط
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
بل˘ط وأا ضصا˘سصت˘خلا عا˘ط˘˘ق
را˘سسف˘˘ت˘˘سسلا وأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
مت ام˘ك ،دا˘سشرإلاو ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
يفتا˘ه لا˘سصتا77 لي˘ج˘سست
ثداو˘ح عو˘قو ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘˘ل
هذه ،ةثج فاسشتكا وأا رورملا
ي˘ما˘ن˘ت د˘كؤو˘ت تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلا

نينطاوملا ىدل ينمألا يعولا
ةرور˘سض لو˘ح ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
لك نع ةطرسشلا حلاسصم غÓبإا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مار˘˘˘˘جإلا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا

هتحار قلقت يتلاو ةهوبسشملاو
قلعتي اميف ةسصاخ ةماع ةفسصب
نيباسصملا ضصاخسشألا تلاحب
را˘ج˘ت˘لا وأا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف˘˘ب
ةيئاذغلا داوملا يف نيبراسضملا
رجحلا تيقاومل نيفلاخملا وأا
ا˘م اذ˘˘هو ،ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ةطرسشلا تاوق تÓخدت لعجي
ضصا˘˘خ˘˘سشألا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح د˘˘˘سصق
ةسصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو
 .اهنيح يف

ت.Ëرك

 انوروك ليلاحت ءأرجإل ربخم حتفب يلأولأ دوعو مغر
مهتليلحت تانيع جئاتن روهظ نورظتني لجيج تايفششتشسمب يحشصلا رجحلا يف ىشضرملا تائم
ىسضرملا نم تا˘ئ˘م˘لا ضشي˘ع˘ي
م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘˘لا
91 ديفوك انورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
،ثÓثلا لجيج تايفسشتسسمب

يف راظتنلاو بقرتلا نم ةلاح
مهتانيع ليلحت ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ
روتسساب دهع˘م ى˘لإا ة˘ل˘سسر˘م˘لا
تح˘ب˘سصأا ثي˘ح ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
يف ًاريبك اتقو ذخأات ةيلمعلا

ددع ةرثك ببسسب جئاتنلا ةدوع
تان˘ي˘ع˘لا ةر˘ث˘كو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
روتسساب دهع˘م ى˘لإا ة˘ل˘سسر˘م˘لا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسي يذ˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘ب
ن˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا فلآا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي

،ةيقر˘سشلا تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلع ةيرومأاملا دقع ام وهو
مهيف هبتسشملا ةسصاخ ،عيمجلا
ةح˘ل˘سصم ي˘ف نود˘قر˘ي ن˘يذ˘لا
ن˘م ر˘ث˘˘كأل ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
يف مهلخدأا ام وهو نيعوبسسأا

مهو ًادج ةئ˘ي˘سس ة˘ي˘سسف˘ن ة˘لا˘ح
ةفاسضإلاب ،مهريسصم نورظتني
ظا˘ظ˘ت˘كإلا ة˘لا˘˘ح ى˘˘لإا ًا˘˘سضيأا
ةحلسصملا تاذ اهدهسشت يذلا
ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘˘ب
،ةيلولا بارت ىلع ةدوجوملا

مقطألا لمع بعسص ام وهو
مهتدسشانم مغرو ،رثكأا ةيبطلا

م˘غرو ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
رب˘خ˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ب ي˘لاو˘لا دو˘عو
ىلعrcp ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإل
حبر˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ىو˘ت˘سسم
لقن ءانع فكو دهجلاو تقولا
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ى˘ت˘ح تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا

ن˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘ناو
ءيسش ل نآلا دحل نكل ،نمزلا

ة˘جا˘ح˘لا م˘غر ثد˘ح كلذ ن˘˘م
عافترا ىلإا رظنلاب هيلإا ةسساملا

دد˘عو م˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا دد˘˘ع
انوروك ضسوريف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
.لجيج ةيلوب

ميهأرب .ع

صس.نيÒسس



mahali@essalamonline.com

118209ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ61ـل قفأوملأ0202 توأأ6صسيمخلأيلحم
ةيلولأ تايدلب Èكأأ نم Èتعت

سسابعلب يديشسب دÈلا Úع ةيدلب ناكشس
ديدج يديرب زكرÃ نوبلاطي

دربلا نيع ةيدلب ناكسس بلاط
لامسش مل˘ك03 وحنب ةدي˘ع˘ب˘لا

ن˘م ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يلو
حتف ةداعإا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ا˘م˘ي˘عد˘ت د˘يد˘ج يد˘ير˘ب ز˘كر˘˘م
دعي مل يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل
نئابزل لئاهلا ددعلا بعوتسسي
تاذ  ةقطنم˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
ثيح ،ةيلاعلا ةيناكسسلا ةفاثكلا
لخدتلا لجأا نم يلاولا اودسشان
نم دحلاو م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر˘ل
ى˘ل˘ع ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلا

ام يد˘ير˘ب˘لا ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
بحسس نم مهنكمت نود لاح
ةلويسسلا ةمزأا لظ يف مهلاومأا
ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘˘لا
.ةيديربلا
دربلا نيع ةيدلب ناكسس برعأا
تايدلب ربكا نم ربتعت يتلا
،ةيلامسشلا ةهجلا يف ةيلولا

ةلاح نم قيمعلا مهئايتسسا نع
نيديدسشلا ماحزلاو ظاظتكلا
زكرملاب ايموي هنوسشيعي يذلا
د˘جاو˘ت˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا يد˘ير˘ب˘لا
هت˘حا˘سسم ق˘ي˘سضل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ددع بعو˘ت˘سست د˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لا

مه نيذلا رئازجلا ديرب نئابز
دقتنا امك ،رمتسسم ديازت يف
اذهب تامدخلا ةيعون نئابزلا
دعت مل يتلا يديربلا زكرملا
يف اميسس مه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ى˘قر˘ت
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةورذ˘˘لا تار˘˘ت˘˘ف

وأا د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م بسص
ىسضوفلا رثكت ن˘يأا ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ن˘ئا˘بز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تارا˘˘ج˘˘سشلاو
ةليوطلا ريباوطلا نع كيهان
ضصق˘˘ن ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘مزÓ˘˘˘ي ا˘˘˘مو
لو˘سصح لو˘ح˘ي ا˘م ة˘لو˘ي˘˘سسلا
ن˘ئا˘بز ن˘˘م م˘˘ظ˘˘عألا داو˘˘سسلا
امك ،مهلاومأا ىلع لوسصحلا

تاطلسسلا ةيدلبلا ناكسس اعد
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ت ي˘ت˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ةرداق دعت مل اه˘نو˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘لا

تاجايتحا عيمج ةيبلت  ىلع
يه يف يتلا ةقطنملا ةنكاسس
ىر˘خأا د˘ع˘ب ة˘˘ن˘˘سس ةدا˘˘يز ي˘˘ف
تا˘ه˘ج˘لا هذ˘خأا˘ت يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ةسصاخ رابتعلا نيعب ةينعملا

م˘ت˘ح˘ي ي˘لا˘ح˘لا ع˘˘سضو˘˘لا نأاو
دسصر ةيدلبلا حلاسصملا ىلع
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ع˘˘يرا˘˘سشم
انيسسحت ةديدجلا تايط˘ع˘م˘ل˘ل
ا˘ه˘مد˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
،ةيرورسضلا قفارملا فل˘ت˘خ˘م
ضسي˘˘ئر حر˘˘سص ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
نيع ةيدلبل يبعسشلا ضسلجملا
يد˘ير˘ب˘لا ز˘كر˘م˘لا نأا˘ب در˘ب˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت ن˘˘ع ز˘˘جا˘˘ع ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةم˘سسن ف˘لأا12ـل تامد˘خ˘لا
يذلا رمألا ،ةقطنملاب نطقت
نم بل˘ط˘بو ه˘ح˘لا˘سصم˘ب ع˘فد
ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسا ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لاو˘˘لا
دادعإا ىلإا ناكسسلا ىواكسشل
عور˘سشم˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا
عم  ديدج يديرب زكرم ءاسشنإا
اذ˘ه نأا لإا ،ة˘ي˘سضرألا را˘ي˘ت˘خا
د˘ع˘ب رو˘ن˘لا ر˘ي م˘ل عور˘سشم˘˘لا
بب˘سسب ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي

يلاملا دام˘ت˘علا ر˘ي˘فو˘ت مد˘ع
ن˘˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك
ةيم˘ن˘ت˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ه˘˘نأا˘˘سشب حر˘˘˘سص يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ىلإا بلطب مدقت هنأاب «ريملا»
ليجسست لقن لجا نم يلاولا

ى˘لإا د˘م˘ج˘م˘لا عور˘سشم˘لا اذ˘ه
ى˘ت˘ح ي˘عا˘ط˘ق˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
قÓطنلا هحلاسصم˘ل ى˘ن˘سست˘ي
.هزاجنا لاغسشأا يف

ودبع.صص

مهسشيمهتل دح عسضول لجاعلأ لخدتلاب ةيبرتلأ ةرأزو أودسشان
نوبلاطي رششاعلا فنشصلا يف نوفنشصم نوملعم

تليشسمشسيت يف11 ةبترلا يف مهفينشصتب
ي˘م˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م ضضع˘˘ب˘˘لا بلا˘˘ط
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا ضسراد˘˘م˘˘لا
يف نيف˘ن˘سصم˘لاو تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
ةيبرتلا ةرازو ،01 مقر فنسصلا
كر˘ح˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عسضو لجأا نم لجاعلاو يروفلا

ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا عاو˘˘˘نأا ل˘˘˘كل د˘˘˘ح
يف ضسرامملا يرادإلا ءاسصقإلاو
يف لازت ل يتلا ةئفلا هذه قح
نم ةجرد لقأاب01 مقر فنسصلا
نيذلا نيد˘عا˘سسم˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا
11 فنسصلا ىلإا مهتيقرت تمت
ح˘م˘سسي نو˘نا˘˘ق˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ىلإا ةيقرتلاب نيم˘ل˘ع˘م˘لا ءلؤو˘ه˘ل
ميلعتلا ذاتسسأا ةبترب11 فنسصلا
يف هب لومعم وه امك يئادتبلا
ةبترلاب ضسيلو ي˘لا˘ح˘لا نو˘نا˘ق˘لا
اذه .نيملعم˘لا ءلؤو˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىو˘˘˘كسشلا ضصن بسسحو
ةخسسن «مÓسسلا» ةيموي تملسست
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ءلؤو˘ه نإا˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘لا كل˘˘سس ي˘˘ف او˘˘طر˘˘خ˘˘نا

ةنسس03 نم رثكأا ذنم ميلعتلاو
اذهو ةيئادتبا ةسسردم ملعم ةبترب

مت اهدعبو نيدعاسسم نيملعمك
م˘ل˘ع˘م بسصن˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا

8002 ةنسس يف ةيئادتبا ةسسردم
ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘سصح˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

مهل ح˘م˘سست ة˘ي˘ع˘ما˘ج تادا˘ه˘سش
ذا˘ت˘سسأا ف˘ن˘سص ى˘لإا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةياغ ىلإاو ةيئاد˘ت˘بلا ة˘سسرد˘م˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ب ءلؤو˘˘ه ما˘˘ق4102
عسضخ يذلاو ضصاخلا مهنيوكت
ةيئادتبلا ضسرادم˘لا و˘م˘ل˘ع˘م ه˘ل
نيب ةمربملا ةي˘قا˘ف˘تلا بجو˘م˘ب
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
ءاهتنلا دعبو هنأا ريغ ،ةيمومعلا

د˘ف˘ت˘سسي م˘ل ن˘يو˘كت˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
نم نيدعاسسملا نيملعملا ءلؤوه
ةداملا نأا نم مغرلاب ةيقرت يأا

ي˘ف ج˘مد˘ي ه˘نأا ى˘ل˘ع ضصن˘ت44
ةيئادتبلا ةسسردملا ذاتسسأا ةبتر
ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘سسرد˘م˘لا و˘م˘ل˘ع˘˘م
ىلع نولسصا˘ح˘لاو نو˘م˘سسر˘م˘لا
ميلع˘ت˘لا ي˘ف ضسنا˘سسي˘ل˘لا ةدا˘ه˘سش
ا˘ه˘ل ة˘لدا˘ع˘م ةدا˘ه˘سش وأا ي˘لا˘ع˘˘لا
ىدل اق˘ل˘ع˘م ءلؤو˘ه ل˘مأا ى˘ق˘ب˘ي˘ل
يف رظنلا لجأا نم ةيبرتلا ةرازو
ضضف˘نو ة˘عور˘سشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
مهحنمو م˘ه˘ت˘ي˘سضق ن˘ع را˘ب˘غ˘لا
ةكراسشملاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا
بسسح ،ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةر˘˘سسألا ي˘˘ف
بسسحو ي˘˘سسارد˘˘لا م˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم
يف اهوسضق يتلا ةربخلا تاونسس
.ميلعتلا كلسس

ز.دمحأأ

 ءابولأ راسشتنأ نم دحلأ ىلإأ يمأرلأ دهجلأ يف يكراسشت ىعسسم راطإأ يف

انوروك ةهباجمل اهئاطع جوأا يف ةينطولا ةيوعمجلا ةكرحلا
يف نيمثو لاعف لكسشب ،رئأزجلاب دجتسسملأ انوروك صسوريف تلاح ىلوأأ روهظ روف ةيوعمجلأ ةكرحلأ تطرخنأ

.ءابولأ أذه راسشتنأ نم دحلأ ىلأ يمأرلأ ينطولأ دهجلأ يف يكراسشت ىعسسم راطأ

ل˘خد˘ت ءا˘ج را˘طلا اذ˘ه ي˘ف
نم دعت يتلا ارديسس ةيعمج
ةطسشانلا تايعمجلا مهأا نيب

ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لا˘م˘عأا لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘لود˘˘لاو
لو˘ح ا˘سسا˘سسا ز˘كتر˘ت ة˘˘فدا˘˘ه
ةسصاخلا تازيهج˘ت˘لا لا˘سصيا
يمدختسسم ةدئا˘ف˘ل ة˘يا˘قو˘لا˘ب
تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو ة˘˘ح˘˘سصلا
،ن˘يو˘كتو ة˘ي˘ن˘طو ضسي˘سسح˘ت

تايعمج ،تنرتنلا قيرط نع
رييسست ةيف˘ي˘ك لو˘ح با˘ب˘سشو
هب حرسص امبسسح ،ضسوريفلا

.يلÓيف ميسسن اهسسيئر
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘فو
قافتا مار˘با م˘ت ،ضسي˘سسح˘ت˘لا˘ب
اسسديم» ةيعمج عم يقيسسنت
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح قÓ˘˘طإل «ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

‐ةيعمسس نيما˘سضم˘ب ة˘ي˘ن˘طو
تاموسسرو ةيم˘قرو ة˘ير˘سصب
ميدقت اهنم يسساسسلا فدهلا
نوكي ل˘ه˘سسو حر˘م» و˘يد˘ي˘ف
نم ضصا˘خ˘سشألا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف
ىوت˘سسم˘لاو را˘م˘عألا ع˘ي˘م˘ج
ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت ن˘˘م «ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
،ي˘˘˘ل˘˘˘عاو دار˘˘˘م رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا

ضشا˘˘˘ع˘˘˘˘نلا ي˘˘˘˘ف ضصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
يئاف˘سشت˘سسلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
.ضسوسسم ينب يعماجلا

اذ˘˘ه نأا ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ف د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
لكسشب رسشتنا يذلا ويديفلا

تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘سساو
د˘ق ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
نويلم1 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ل˘˘ج˘˘سس
ةفسصب ثبي نأا لبق ةدهاسشم
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةهج نم اريسشم ،نويز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل
تاقسصلم ةعابط ىلا ىرخأا
ةيمومعلا نكامألاب اهقيلعتل
دادزو˘˘ل˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
لو˘˘˘ح ل˘˘˘ي˘˘˘لد م˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سصتو
لجأا نم ةديجلا تاسسرامملا
،ة˘˘مزأÓ˘˘ل «لا˘˘ع˘˘ف» ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘سست
ىلع نÓعا ثب ىلا ةفاسضا

.ةيراجتلا تÓحملا ىوتسسم
نماسضتلا» ةلمح لÓخ نمو
تمد˘ق ،«نا˘سضمر ر˘ه˘سش ي˘˘ف
تاد˘عا˘سسم ارد˘ي˘سس ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ
91‐ديفوك اهسسم يتلا كلتو
ةعومجم ميظنت ىلا ةفاسضا

تايعمجلا عم تاراوحلا نم
ة˘˘كر˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘مز˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
. «انوروك دسض نوعوطتم»

ÚلماعتŸأ ةكراسشم
 Úيداسصتقلأ

«ر˘ي˘خ˘لا ضسا˘ن» ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ا˘˘مأا
ىلع ا˘ه˘طا˘سشن ى˘لا ة˘فا˘سضإا˘ف
،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نيلماعتم ماهسسا ىلع لوعتف
ن˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا
تا˘سسسسؤو˘˘م ع˘˘م روا˘˘سشت˘˘لا˘˘ب
ح˘˘ن˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘˘ب ة˘˘˘لود˘˘˘لا
تÓ˘ي˘ه˘سست˘˘لاو ضصي˘˘خار˘˘ت˘˘لا
ماعلا قسسنملا بسسح ،ىرخألا
يقورز ميركلا دبع ةيعمجلل

يتلا لامعلا مهأا نع افسشاك

.مويلا ةياغ ىلا اهب مايقلا مت
،ة˘˘مزا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘˘م˘˘˘ف
ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ةاد˘غ تئ˘˘سشنا
ينثا نيوكتب ةيعمجلا تماق
ل˘˘كل ا˘˘ًسصخ˘˘˘سش (21) ر˘˘˘سشع
ريهطت تاينقت ىلع ةيلولا
ع˘يزو˘تو ةءو˘بو˘م˘لا ع˘قاو˘م˘لا

م˘ق˘˘طأا ( (01) ةر˘سشع ي˘لاو˘ح
نم كلذكو ،ةيلو لكل ةيبط
ل˘م˘ع تا˘سشرو ة˘ما˘قإا لÓ˘˘خ
ى˘ل˘ع تا˘ما˘˘م˘˘ك ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘ل
لدعم˘ب ة˘يلو63 ىو˘ت˘سسم
000.03 ى˘˘˘˘˘˘˘لإا000.02
اهعيزوت متي مويلا يف ةمامك
.نينطاوملا ىلع اًناجم
،كلذ ىلإا ةفاسضإلابو هنأا امك
م˘ت˘ي ‐ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي‐
اًيموي رتل006 يلاوح جاتنإا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م
تار˘ب˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا

لبق نم نيعوطتم˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م
تار˘˘سضح˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ع˘˘ن˘˘˘سصم
تدافتسسا نيح يف ،ليمجتلا

ن˘م ة˘ل˘ئا˘ع0002 ي˘˘لاو˘˘ح
لÓ˘خ مو˘ح˘ل˘˘لا ن˘˘م ضصسصح
نأا اد˘كؤو˘م ،ى˘˘ح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مألا»
ىلع ضشاتعت يتلا تÓئاعلاب
ي˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘مزألا˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘سشب تر˘˘˘˘ثأا˘˘˘˘ت
هذ˘ه نا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ة˘ي˘ح˘˘سصلا
لÓخ تداف˘ت˘سسا د˘ق ةر˘ي˘خلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
0051 ن˘م ،ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا

.ةيموي ةبجو
ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ل˘سضف˘˘بو
ةميقملا ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا
ةيعمجلا تنتقا ،جراخلا يف
دجوت ي˘ت˘لا ضسف˘ن˘ت زا˘ه˘ج58
ي˘˘ت˘˘لاو ،ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ق
ةخوخيسشلا رودل ضصسصختسس
ةدوجوم ةيحسص لكايه ىلإاو
ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.دÓبلا

نإا» ى˘لإا ي˘قورز را˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
نوكي نأا ىلإا فدهي اناعسسم
فاد˘ه˘ت˘سسا لÓ˘خ ن˘م ،لا˘ّع˘ف
ن˘˘كلو ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘سشف˘˘ت رؤو˘˘ب
ىلع ةرطيسسلا متي نأا درجمب
هذه ديعتسسنسس اننإاف ،عسضولا

تا˘سسسسؤو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ةز˘ه˘جألا
تاذ ي˘˘˘ف اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،«ىر˘˘˘˘خأا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
هب موقت يتلا «يسسيسسحتلا»
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘˘سسو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لو˘ح ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب

تاطايتحلا مار˘ت˘حا ةرور˘سض
ةهجاوم يف اهذاختا بجاولا

.لتاقلا ضسوريفلا اذه
دمح˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ا˘ما
نأا ح˘˘˘سضوأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ،مو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ت
ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا» ة˘˘سسسسؤو˘˘م
اهمايق لÓخ نمو ،«ةدحتملا
تزكر ،يراوجلا لمعلا اذهب

ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج
5 ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
يت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل ع˘قاو˘م
ار˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك اد˘˘˘فاو˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘سش
مهبتاور بحسسل نينطاو˘م˘ل˘ل
كلذو ،م˘˘هد˘˘عا˘˘ق˘˘ت ح˘˘˘ن˘˘˘م وأا
ةسسسسؤوملا هذه عم قيسسنتلاب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘˘مو
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.ةيرادإلا

دق نيعوطتملا» نأا دكأا امك
،مايألا رادم ىلع ،اوعاطتسسا

يفظوم ىلإا ةدعاسسملا دي دم
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا
ميظنت لÓخ نم ،نيكهنملا

ل˘جأا ن˘م را˘ظ˘ت˘نلا ر˘ي˘˘باو˘˘ط
،يد˘سسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘˘ت˘˘حا

008و006 نيب ام نأا املع
مامأا اومدق مويلا يف ضصخسش
.كيبابسشلا

ريفوت ددسصلا تاذ يف متو
مهل ةيلوحك ورديهلا داوملا

ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا كلذ˘˘كو
نيب نم انسس ربكأÓل ةهجوملا
ةيعمج تلدع دقو .«نئابزلا
«ةد˘ح˘ت˘م˘لا ءا˘سضي˘ب˘˘لا راد˘˘لا»
41 نيب نم ةدحاو دعت يتلا

تح˘˘ت يو˘˘سضن˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
رئازجلا يعوطتم ةيق˘ي˘سسن˘ت»
ط˘ط˘˘خ˘˘م ي˘˘ف «ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ًةيلُك هسصسصخت˘ل ا˘ه˘تا˘طا˘سشن
نم ،انوروك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ل

يتلا تامامكلا عينسصت لÓخ
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تعّزُو
ة˘ل˘فا˘ق لÓ˘خ ن˘مو ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

فدهب دÓبلا قرسش اهب تباج

ةدئافل ةلماك م˘ق˘طأا ل˘ي˘سصو˘ت
يسسرامم نم اسسرامم004
مأاو فيطسس ة˘يلو˘ب ة˘ح˘سصلا
 .خلا...يقاوبلا

ةفِدهتسسُم تاطاسشن
تزيمت ،كلذ ىلإا ةفاسضإلاب
ة˘ي˘مو˘كح˘لا ر˘ي˘غ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
يوذ˘ل ا˘ه˘تاد˘عا˘سسم م˘يد˘ق˘ت˘˘ب
نود» ةسصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
ر˘ف˘سسلا ى˘لإا ءلؤو˘ه رار˘ط˘سضا
ىود˘˘˘ع˘˘˘لا بن˘˘˘ج˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘ُب
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘هد˘˘˘˘يوز˘˘˘˘ت
ل˘˘ئا˘˘˘سسوو تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
موتيت هحسضوي امك ،«ةياقولا
دق ةمظنملا نأا فاسضأا يذلا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘عا˘سسم˘ب تما˘˘ق
ببسسب اهل ابيرق تدقتفا يتلا
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
.مهنفدو ىتوملا لقن
ر˘˘سضح˘˘ت˘˘سست ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ميرم ،«رئازجلا لمأا» ةسسيئر
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
اهتدمتعا يتلا «ةيلاجعتسسلا
رو˘ط˘ت ءاو˘ت˘حل ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع كلذ يف امب ،ضسوريفلا

ا˘م ع˘يزو˘ت ضصو˘سصخ˘لا ه˘جو
لÓخ ةبجو0081 نع ديزي
رسسألا حلاسصل ميركلا رهسشلا
ي˘ف ءا˘بو˘˘لا˘˘ب تر˘˘ثأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نم اذهو ،ةمسصاعلا رئازجلا

ةفاسضإا ،ةلقنت˘م ة˘ل˘فا˘ق لÓ˘خ
ةفق»0005 ع˘˘يزو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
تا˘يلو˘ب نآلا ى˘ت˘ح «ة˘˘كر˘˘ب
ةزا˘ب˘ي˘تو ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا

هذ˘ه نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ةر˘يو˘ب˘لاو
.«ةرمتسسم لازت ل» ةيلمعلا

ةيعمجلا تماق ،رخآا بناج نم
تايلم˘عو ة˘ي˘عو˘ت تÓ˘م˘ح˘ب
اهيف امب ،عقاوم ةدعل ريهطت
ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
«ن˘ي˘غا˘بد ن˘ي˘م˘ل» ي˘ع˘ما˘ج˘لا

با˘ب˘ب د˘ير˘ب˘لا بت˘كم ر˘˘ق˘˘مو
ع˘˘يزو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز ،داو˘˘˘لا
لا˘ف˘طألا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا

يذلا يملاع˘لا م˘ه˘مو˘ي لÓ˘خ
يف يسضاملا وينوي1 فداسص
ضسيار يتيدلب يفو يحلا اذه
.ةبيورو وديمح

م.ق



pub@essalamonline.com

راهصشإا1182ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ61ـل قفأوملأ0202 توأأ6صسيمخلأ 10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

5762106102 PENA 0202توأأ60مÓسسلأ



لشضفألا زئاوج جراخ ودلانور
يلاطيإلا يرودلا مشسومب

مويلا يلاطيإلا يرودلا ةطبار تحنم
مجن لابيد ولواب ينيتنجرألا ،ءاثÓثلا

ي˘ف بعل ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
،0202‐9102 مر˘سصن˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

يرود˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو
عيمج ىلع قوفت لابيد نأا ،يلاطيإلا
ونايتسسيرك هليمز مهيف امب نيبعÓلا

ل˘˘سصحو ،ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا فاد˘˘ه ود˘˘˘لا˘˘˘نور
بعل ينزيسشت كي˘سشت˘يو˘ف يد˘ن˘لو˘ب˘لا

،ضسراح لسضفأا ةزئاج ىلع ،ضسوتنفوج
رتنإا بعل يرف يد نافيتسس جوت امنيب
ريتخاو ،عفاد˘م ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب نÓ˘ي˘م
اتنلاتأا باعلأا عناسص زيموغ وردناخيلأا

ل˘سصح ا˘م˘ي˘ف ،ط˘سسو بعل ل˘˘سضفأا˘˘ك
ىلع ويسستل مجاهم يليبوميإا وريسش
ىلع لسصح امدعب مجاهم لسضفأا ةزئاج
نا˘˘˘يد ل˘˘˘˘سصحو ،م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘ه
ى˘ل˘ع ،ا˘مرا˘ب بعل ي˘كسسف˘ي˘سسو˘لو˘ك
.مسسوملا اذه باسش بعل لسضفأا ةزئاج

 ينثي يكشسفودنافيل
لوبرفيل بردم ىلع

تر˘˘˘˘بور يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
نع ،خنويم نرياب مجاهم ،يكسسفودنافيل

ايسسوروب يف ق˘با˘سسلا ه˘برد˘م˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع
،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لألا ،د˘نو˘م˘ترود
انوديإا لانغي˘سس بع˘ل˘م ى˘لإا ه˘ب˘ل˘ج يذ˘لا
بعل يدنلوبلا يلودلا ،0102 ماع كراب
نأا لبق ،تاونسس4 بولك ةدايق تحت
ءاهتنا روف يرافابلا يدانلا بوسص لحري

لÓ˘خو ،لا˘ف˘ي˘ت˘سسي˘ف˘لا دو˘سسأا ع˘م هد˘ق˘ع
لا˘ق ،«ن˘ي˘˘ب˘˘سسأا» ة˘˘كب˘˘سش ع˘˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
وه بولك نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل
بيب يتأاي هدعب نمو ،لسضفملا يبردم
كل˘م˘ي بو˘ل˘ك» :فا˘سضأاو ،«لو˘يدراو˘˘غ
كلذكو ،بأاك هتيؤور كناكمإابف ،نيهجو
ل˘ك حر˘سش ع˘ي˘ط˘ت˘سسيو ،ا˘ًسضيأا برد˘م˘ك
اًماع13ـلا بحاسص حدتماو ،«كل ءيسش
ديعسصلا ىلع يناملألا بردملا تاردق
ىل˘ع ا˘ًسضيأا هز˘ي˘م˘ت˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘ن˘ف˘لا
˘ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘فو ،ي˘˘سصخ˘˘سشلا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
نع يكسسفودنافيل بر˘عأا ،ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
اًريسشم ،يلاحلا لوبرفيل بردمل هنانتما
ةيوركلا هتريسسم يف مسساحلا هرود ىلإا

،هلسضفب نآلا هيلع وه ام ىلإا هلوسصوو
لÓ˘خ ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ن˘م تم˘ل˘ع˘ت» :فا˘˘سضأاو
.«ةايحلاو مدقلا ةرك نع اًيوسس انثيداحأا

نيب ةيلدابت ةقفشص
تروفكنارفو مياهنفوه

تخار˘ت˘ن˘˘يآاو م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه ا˘˘يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ماربإا نع موي˘لا نا˘ي˘نا˘م˘لألا ترو˘ف˘كنار˘ف

تا˘˘ي˘˘م ما˘˘م˘˘سضنا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
نفيتسسو مياهنفوه ى˘لإا ضشت˘ي˘فو˘ن˘ي˘سشتا˘ج
يبرسصلا لحري˘سسو ،تخر˘ت˘ن˘يآا ى˘لإا ر˘بوز
تخارتن˘يآا ن˘ع ضشت˘ي˘فو˘ن˘ي˘سشتا˘ج ي˘لود˘لا
عم اهاسضق ماوعأا ةسسمخ دعب تروفكنارف
دق˘ع˘ب م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه ى˘لإا م˘سضن˘ي˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا
بعل ىظحيو ،4202 ماع ىتح رمتسسي

ضشتيفوني˘سشتا˘ج م˘جا˘ه˘م˘لا ط˘سسو˘لا ط˘خ
دقو تروفكنارف ريهام˘ج ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘سشب
ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف ة˘يدر˘ف ةرا˘ه˘م ضضر˘ع˘ت˘˘سسا
يتلا ةارابملا يف قيرفلل ريخألا فدهلا
يئاهن يف1 /3 خنويم نرياب مامأا اهب زاف
طخ بعل امأا ،8102 ماع ايناملأا ضسأاك
مسضنيف ربوز نفيتسس يرسسيوسسلا طسسولا
رمتسسي دقعب تروفكنارف تخارتنيآا ىلإا

ىسضق نأا دعب كلذو ،3202 ماع ىتح
،مياهن˘فو˘ه فو˘ف˘سص ن˘م˘سض ماو˘عأا ة˘ت˘سس
نمسض مظتنم لكسشب كراسشي دعي مل هنكل
ىسضق دقو ،ارخؤوم يسساسسألا ليكسشتلا
9102 /8102 مسسوم نم يناثلا فسصنلا

.تراغتوتسش قيرفل اراعم
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نأديز تاباسسح نم جرخ نأأ دعب

دتيانويلاو نامÒج ناشس Úب اعارشص لعششي لايرلا م‚

يدان نأا Êابسسإا يفحسص ريرقت دكأا
نع ءانغتسسلا باتعأا ىلع ةنولسشرب
يرود˘˘˘لا قر˘˘˘ف د˘˘˘حأل ه˘˘˘م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
عم دقاعت ةنولسشرب ناكو ،يزيل‚إلا

يئانثتسسا لكسشب تياو˘ث˘يار˘ب ن˘ترا˘م
Ò 81ظن يسضاŸا يرفيف رهسش ‘

يسسنرفلا ضضرعت بقع ،وروأا نويلم
اًقفوو ،ةليوط ةباسصإل يلبÁد نامثع
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
¤إا لسصو ةنولسشرب نإاف ،ةينابسسإلا

عم تاسضوافŸا ‘ ةمدقتم ةلحرم

نع ءانغتسسÓل ،دتيانوي ماه تسسو
ترا˘˘سشأاو ،ا˘˘ًي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن تياو˘˘˘ث˘˘˘يار˘˘˘ب
ةقفسص نأا ¤إا ةينابسسإلا ةفيحسصلا
مسس◊ا نم ةبيرق يكرا‰دلا مجاهŸا
نأا ر˘كذ˘ي ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘مÒ 02ظ˘˘ن
ن˘م Ìكأا م˘سضب ط˘ب˘تر˘م ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب

و˘تا˘كŸÒا لÓ˘خ مو˘ج˘ه˘˘لا ‘ بعل
وراتول ينيتنجرألا ل˘ث˘م ي˘ف˘ي˘سصلا

،نÓ˘˘ي˘˘م Îنإا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م
بعل اف˘ل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزاÈلاو
.نامÒج ناسس ضسيراب

يلبميد بايغ ةيطغتل هعم دقاعت

غيلريميربلا باتعأا ىلع ةنولششرب بعل

نع ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل د˘يد˘ج ضسفا˘ن˘م رو˘ه˘ظ
،ديردم لاير مجن مسض ىلع دتيانوي
،يراجلا يف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
ضسي˘˘˘ما˘˘˘خ ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘كلا د˘˘˘ع˘˘˘يو
لاير نع نيلحارلا برقأا ،زيغيردور
عم اسصوسصخ ،فيسصلا اذه ديردم
ةياهن ىلع طقف ديحو مسسوم يقبت

هبردم تاباسسح نم هجورخو ،هدقع
ةفيحسص بسسحبو ،ناديز نيدلا نيز
م˘سضنا د˘ق˘ف ،ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا «ا˘˘كرا˘˘م»
ىلإا ،يسسنرفلا نامريج ناسس ضسيراب
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م قا˘˘ب˘˘سسلا

،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه ضسي˘˘ما˘˘خ تا˘˘مد˘˘˘خ
نأا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ترا˘˘˘˘سشأاو
ليكو ،زيدنيم يخرو˘خ ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

ه˘ل˘كو˘م تا˘مد˘خ ضضر˘˘ع ،ضسي˘˘ما˘˘خ
كانهو ،نامريج ناسس ضسيراب ىلع
،ة˘ق˘ف˘سصلا ما˘م˘تإا˘ب ي˘سسنر˘ف بي˘حر˘ت
ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي» تح˘˘سضوأاو
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ودرا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
نأا نكمي ضسيماخ نأا ،نييسسيرابلل

،قيرفلل ةيموجهلا تازيزعتلا مدقي
وبوسشو ينافاك نوسسنيدإا ليحر دعب
لاير نأا «اكرام» تدكأاو ،«غنيتوم

53 ىلع لوسصحلا طرتسشي ديردم
،ضسيماخ ع˘ي˘ب ل˘با˘ق˘م ،وروأا نو˘ي˘ل˘م
رت˘سسسشنا˘م ضضر˘ع ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع

كانهو ،طق˘ف ا˘نو˘ي˘ل˘م52 دتيا˘نو˘ي
دادع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ضسيرا˘ب نأا˘ب دا˘ق˘ت˘عا
.يكلملا بلاطم ةيبلتل

ر .ق ^

جلثي وكيتلتأا سشحو
ينويميشس ردشص

،ديردم وكيتلتأا طسسو بعل ضضاخ
كراسشي مل يذلا ،يتراب ضساموت يناغلا
عيباسسألا يف ةيعامجلا تابيردتلا يف
تÓ˘كسشم ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘سسب ةر˘ي˘˘خألا

ة˘ي˘سضرأا ى˘ل˘ع ا˘يدر˘ف ا˘نار˘م ،ة˘ي˘ل˘سضع
قاحللا يناغلا مجنلا لواحيو ،بعلملا
يرود يئاهن عبر يف هقيرف ةارابمب
،يراجلا توأا31 موي ابوروأا لاطبأا

نأا بعسصلا نم هنأا نم مغرلا ىلعو
غيزبيل مامأا ي˘ت˘ل˘تألا ةارا˘ب˘م˘ب ق˘ح˘ل˘ي
ةنوبسشل يف اهتماقإا ررقملا يناملألا
اديج اربخ دعي ،ايدرف انارم هسضوخ نإاف
وغي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل
نيبعÓلا دحأا يتراب دعيو ،ينويميسس
،ينويميسس ةليكسشت ي˘ف ن˘ي˘ي˘سسا˘سسألا

نم ةارابم64 يناغلا ضشحولا بعلو
اهسضا˘خ ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘ب˘م94 ل˘˘˘سصأا
نع دعتبي ملو ،مسسوملا اذه وكيتلتأا
،طقف تايرابم3 يف ىوسس قيرفلا

ببسسب نيتنثاو ةباسصإلا ببسسب ةدحاو
فادهأا4 ي˘ترا˘ب ل˘ج˘سسو ،ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا

لك يف ةدحاو ةمسساح ةريرمت ررمو
تايرابم يف كراسش امك ،تاقباسسملا
ةارابم ءانثتسساب ،ةلماك لاطبألا يرود
رود باهذ يف ضسوتنفوج مامأا وكيتلتأا
لبق هلادبتسسا مت ثيح ،تاعومجملا

كراسشو ،ةارابملا ءاهتنا نم ةعاسس عبر
ضسكيليف واوغ يلاغتربلا مجنلا اسضيأا
مويلل يعام˘ج˘لا نار˘م˘لا ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا
نع هداعتبا دعب ،يلاوتلا ىلع يناثلا
ل˘سصاو˘يو ،ما˘˘يأا ةد˘˘ع˘˘ل تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ةهجاومل هدادعتسسا ضسوكنÓب˘ي˘خور˘لا

ىلع ينام˘لألا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘ير˘ي˘سصم
ةلواحم يف ،يدلافلأا هيسسوخ بعلم
يئاهن فسصنل دوعسصلا ةقاطب زجحل
.ابوروأا لاطبأا يرود

ةركل Êابسسإلا يرودلا ةطبار تداسشأا
يرو˘ط˘سسألا ى˘مرŸا ضسرا˘ح˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا
ةرك هلازتعا نلعأا يذلا ،ضسايسساك ركيإا
لسصاوتلا تاكبسش ىلع ايمسسر مدقلا
لسضفأا دحأا» ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

،ة˘ق˘با˘سسŸا خ˘يرا˘ت ‘ «ى˘مرŸا ضسار˘˘ح
ضساي˘سسا˘ك نأا ا˘غ˘ي˘ل˘لا ة˘ط˘بار تر˘كذو
هتايدسصت» ببسسب ادلاخ ازمر نوكيسس
ةقراÿا ه˘لا˘ع˘فأا دودر»و ،«ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘سسŸا
،«ةيروطسسألا ه˘تاز˘ف˘ق»و ،«ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل˘ل
هبقل نم ةينامثلا فرحألا تلغتسساو
«لطب» هنأاب هفسصول ةينابسسإلا ةغللاب
«ة˘˘نو˘˘˘ق˘˘˘يأا»و «م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ع»و «ع˘˘˘ئار»و
«ل˘˘هذ˘˘م»و «د˘˘ئا˘˘ق»و «يرو˘˘ط˘˘سسأا»و
ضسرا◊ا نأا ¤إا را˘˘˘˘˘˘سشي ،«ضسيد˘˘˘˘˘˘˘ق»و
ه˘لاز˘ت˘˘عا ن˘˘ل˘˘عأا مر˘˘سضıا Êا˘˘ب˘˘سسإلا
ماع نم Ìكأا دعب مدقلا ةركل يئاهنلا

هتباسصإا بقع ،بعŸÓا نع داعتبلا نم
جو˘تو ،9102 يام ‘ ة˘ي˘ب˘ل˘ق ة˘مزأا˘ب

0102 ⁄اعلا لايدنوم بقلب ضسايسساك

دئاقك ةيبوروألا ∙ألا ضسأاك يتلوطبو
نم نك“ يغنيŸÒا عمو ،«اخور ل»ـل

5و لاطبألا يرودل تلوطب3 قيق–
نأا لبق ،Êابسسإلا يرودلل تلوطب
ببسسب قير˘ف˘لا ن˘ع د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ل˘حر˘ي
برد˘م Úبو ه˘ن˘ي˘ب ةر˘تو˘تŸا ة˘قÓ˘˘ع˘˘لا
دعيو ،وينيروم هيزوج اهنيح قيرفلا

ةيسسايق ماقرأا بحاسص اسضيأا ضسايسساك
كراسش دقف ،دعب بعل يأا اهل لسصي ⁄

يبوروألا لاطبألا يرود ةلوطب ‘
Ìكأا˘كو ›او˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘سسو˘م02ـل
‘ تا˘يرا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘سضو˘˘خ Úب˘˘عÓ˘˘لا
،ةارابم671 ديسصرب ةيراقلا ةلوطبلا

وهو كراسشي ضسراح رغسصأا وه اسضيأاو
زوفيو مايأا4و اماع91ـلا رمع ‘

⁄ يذلا يسسايقلا مقرلا وهو ،ةلوطبلاب
.اذه انتقو ىتح ضسراح يأا هرسسكي

سسايشساكب ديششت ينابشسإلا يرودلا ةطبار

،اًيدان63 عم اًعامتجا يناملألا يرودلا ةطبار تدقع
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لاو ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا ي˘ف نو˘كرا˘سشي ن˘م˘م
دعب كلذو ،تاجردملل نيعجسشملا ةدوع رمأا ةسشقانمل

،انوروك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف م˘ه˘با˘ي˘غ
ةقفاوم نع رفسسأا عامتجلا نإاف ،«دليب» ةفيحسص بسسحبو
مسسوملا ي˘ف ،بعÓ˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ةدو˘ع ى˘ل˘ع ة˘يد˘نألا
ءوسضلا ىلع ةطبارلا لوسصح لاح ،1202‐0202 لبقملا
،ةيحسصلاو ة˘ي˘مو˘كح˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘ب˘ِق ن˘م ر˘سضخألا

ةدوع نأا˘سشب ة˘ط˘بار˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م ى˘ل˘ع ة˘يد˘نألا تق˘فاوو
رو˘سضح نود تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘قإا طر˘سشب ،ن˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘سشم˘˘لا

كلذ ىلإا ةفاسضإاو ،ماعلا ةياهن ىتح رئازلا قيرفلا يعجسشم
ربوتكأا13 ىتح ريهامجلا مامأا راظتنلا فرغ حتف مدع

ةيلوحكلا تابورسشملا عنمتسس امك ،لقألا ىلع لبقملا
ةيوه ىلع فرعتلا ةيم˘ت˘ح˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،بعÓ˘م˘لا ل˘خاد
ةطبارلا ىلع نيعتيو ،بعÓملا لوخد لبق نيعجسشملا

اذه ىلع ةقفاو˘م˘لا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا عا˘ن˘قإا ة˘يد˘نألا ة˘فا˘كو
تابلطتم بعلم لكل نأا يف نمكت ةلكسشملا نكل ،رارقلا

عم لاسصتا طوط˘خ ح˘ت˘ف˘ل ٍدا˘ن ل˘ك ع˘فد˘ي ا˘م˘م ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،تريفيسس نايتسسيرك دكأا ،هبناج نم ،ةنيدم لك يلوؤوسسم
نيعجسشملا ةدوع ىلع زكترت ةطخلا نأا ،ةطبارلا ضسيئر
تاءارجإا ذاختا ةرورسض عم ،بعÓملا ىلإا يئزج لكسشب
ةداقلا رارقب قلعتي رمألا» نأا انيبم ،عيمجلا ةمÓسس نمسضت
يناملألا يرودلل ديدجلا مسسوملا قلطنيو ،«نييسسايسسلا
.لبقملا  ربمتبسس81 يف

ريهامجلا ةدوع ىلع قفاوت اغيلشسدنوبلا ةيدنأا
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 نوتبماهثواشس

سسنيكوف دقع ددجي
يزيلجنإلا نوتبماهثواسس يدان نلعأا
ضسنيكوف كاج باسشلا هعفادم عيقوت

،تاونسس4 ةد˘م˘ل د˘يد˘ج د˘ق˘ع ى˘ل˘˘ع
يدا˘ن˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو
«اماع02» ضسنيكوف نأا ،يزيلجنإلا
مدقو يدانلا ةيميداكأا يف بعل يذلا

يف لوألا قيرفلا عم اعئار امسسوم
قافتا ىلإا لسصوت ،يسضاملا مسسوملا

فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
لاقو ،4202 ماع ىتح نوتبماهثواسس
ريدملا لتوهنسساه ف˘لار يوا˘سسم˘ن˘لا
ةديج ىرخأا رابخأا هذه» :قيرفلل ينفلا
ءلؤو˘ه نأل ،ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘ل
انتفسسلفل نيمهم باب˘سشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
رو˘ط˘ت كا˘˘ج» :فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ذ˘خ˘تاو ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب

ه˘يد˘ل ،ما˘مألا ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تاو˘˘ط˘˘خ
لÓخ هرهظأا ام اذهو ةديج تايناكمإا

تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ع˘˘م ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ز˘ي˘م˘ت˘ي ه˘نإا» :ع˘با˘تو ،«تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لاو
امك هعم ةركلا نوكت امنيح ءودهلاب
رفوتت نأا بحأا انأاو ،ةعاجسشلاب مسستي
،«يق˘ير˘ف ي˘ب˘عل ي˘ف تا˘ف˘سصلا كل˘ت
م˘سسو˘م˘لا نو˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘ه˘˘ثوا˘˘سس ى˘˘ه˘˘نأاو
يف يزيلجنإلا يرودلا نم يسضاملا
.ةطقن25 ديسصرب11 زكرملا

ةيباجيإاب ثدحتي رامين
نامريج ناشس نع

مجن ،افليسس اد رامين يليزاربلا ثsدحت
ةيباجيإا ةجهلب ،نامريج ناسس ضسيراب

قيرفلل همامسضنا ذنم ةقوبسسم ريغ
،7102 فيسص يف ةنولسشرب نم امداق
عقومل تاحير˘سصت ي˘ف ،را˘م˘ي˘ن لا˘قو
نم ديدعلا تملع˘ت» :ي˘م˘سسر˘لا ه˘يدا˘ن
عم تاون˘سس3 راد˘م ى˘ل˘ع ضسورد˘˘لا
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل تسشع ،ضسيرا˘˘˘ب
ةسصاخ ،ةياغلل ةبعسص ىرخأا تارتفو
ببسسب تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘ع ي˘با˘ي˘غ د˘ن˘ع
82ـلا بحا˘˘سص فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘با˘˘˘سصإلا

تا˘ظ˘ح˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه تزوا˘˘ج˘˘ت» :ا˘˘ما˘˘ع
،يئÓمز ةدنا˘سسم ل˘سضف˘ب ة˘ب˘ي˘سصع˘لا

ميدقت وهو مهألا رمألا ىلع تزكرو
ةمجرتو ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ز˘ي˘م˘م ىو˘ت˘سسم
:رامين عباتو ،«تلوطبلاب زوفلل كلذ
عجسشم يأاو ،هريهامجو ضسيراب ةرادإا»
اناوتسسم ةميق ايلاح كردي مدقلا ةركل
ضشيعأا يننأا دقتعأاو ،ةارابم لك يف
ضسإا يب» عم ي˘تا˘ظ˘ح˘ل ل˘سضفأا ا˘ي˘لا˘ح
دوسسي يرسسألا وجلا» :لسصاوو ،«يج
،ربكألا فدهلا قيقحت لجأا نم قيرفلا
يرود ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصب كر˘˘ت˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘سسن
نم لتا˘ق˘ن˘سس ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه لا˘ط˘بألا
ا˘ن˘ك نأا ق˘˘ب˘˘سسي م˘˘ل ا˘˘ن˘˘نأل ،كلذ ل˘˘جأا
ىلع ملقأاتأا» :متأاو ،«بقللا نم نيبيرق
دعب ةارابم اسسنرف يف بعللا ءاوجأا

ةو˘ق˘لا ن˘م د˘يز˘م د˘جو˘ي ا˘ن˘ه ،ةارا˘ب˘˘م
،ة˘نو˘سشخ˘˘لاو ةرا˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘عر˘˘سسلاو
ضضكر˘لا ةرا˘ه˘م ي˘ف ز˘كر˘ت˘ت ي˘تو˘˘قو
تاحا˘سسم ح˘ت˘ف˘ل ة˘غوار˘م˘لاو ةر˘كلا˘ب
.«فادهألا ليجسستل يئÓمزل

رتشسششنامل باهذلا رارق «سسيروت
«ةياغلل ابعشص ناك يتيشس

باسشلا ينا˘ب˘سسإلا حا˘ن˘ج˘لا ح˘سضوأا
ه˘ما˘م˘سضنا د˘˘ع˘˘ب ،ضسيرو˘˘ت نار˘˘ي˘˘ف
،يتيسس رتسسسشنام فوفسصل ايمسسر
ايسساق ناك ،ايسسنلاف ةرداغم رارق نأا

عطقم يف نار˘ي˘ف لا˘قو ،Ó˘ق˘ع˘ت˘مو
ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع هر˘سشن و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ي˘˘ف اًد˘˘ي˘˘ع˘˘سس تن˘˘ك» مار˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسنإا
قيرفلل يلوسصو ذنم نكل ،ايسسنلاف
لÓ˘˘˘˘خ ،ضصا˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘كسشبو ،لوألا
ةر˘ي˘ث˘ك فور˘ظ ،ةر˘ي˘خألا ر˘˘ه˘˘سشألا

لكسشب عا˘ت˘م˘ت˘سسلا ن˘م ي˘ن˘ت˘ع˘ن˘م
با˘سشلا بعÓ˘لا فا˘سضأاو ،«ل˘ما˘˘ك
رارقلاو ،رخآا اقيرط رايتخا تررق»
عباتو ،«Óقعتمو ،ةياغلل ايسساق ناك
،اينابسسإا جراخ ةديدج ةلحرم أادبأا»
ينكل ،ةديدج تايدح˘ت ي˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت
نم ايسسنلاف عيجسشت نع فقوتأا نل
يف ،ضسيروت ناريف هجوو ،«ديعب
ع˘ي˘م˘ج˘ل ر˘كسشلا ،ه˘ث˘˘يد˘˘ح ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
اذه يف لاقو ،ضشيفافخلل نيمتنملا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘كسشأا» دد˘˘˘˘سصلا

ديكأا˘ت˘لا˘بو ،ءÓ˘مز˘لاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
مهمعدو مهعيجسشت ىلع ريهامجلا

زافو ،«تاونسسلا كلت لÓخ مهبحو
كلملا ضسأاك بقلب ،ضسيروت ناريف
‐8102 م˘سسو˘م ي˘ف ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ع˘˘م
ةلوط˘ب ي˘ب˘ق˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،9102
91و71 تحت نيئ˘سشا˘ن˘ل˘ل ا˘بوروأا

.روداتاملا عم اًماع

ةريخألا قئاقدلا يف راضصتنإلا عيضض دروفتنيرب

 ءاوشضألا يرودل اددجم دوعي ماهلوف

ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا ج˘˘ل˘˘ثأا
نر˘يا˘ب ي˘لوؤو˘سسم رود˘سص ،مد˘ق˘لا

،يسسليسشت ةه˘جاو˘م ل˘ب˘ق خ˘نو˘ي˘م
ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا
ررقو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
ءارفسصلا تاقاطبلا عفر ،افيويلا
لا˘ط˘بألا يرود ي˘ف ة˘م˘كار˘ت˘˘م˘˘لا

ةيا˘ه˘ن رو˘ف ،ي˘بوروألا يرود˘لاو
اذه نيتلوطبلا يف يئاهنلا نمث
ة˘˘˘كب˘˘˘سش ترا˘˘˘سشأاو ،م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘˘لا
ى˘لإا «ا˘ي˘نا˘م˘لأا ترو˘ب˘سس يا˘كسس»
ن˘م نر˘˘يا˘˘ب ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ع˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ا˘˘˘ف˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘لا رار˘˘˘ق
يئانثلاب طيحي ناك يذلا ديدهتلا

و˘˘غا˘˘ي˘˘تو ضشت˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘˘ك او˘˘˘سشو˘˘˘ج
،زو˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق ارا˘ت˘نا˘˘كلأا

نع بايغلاب اًددهم يئانثلا ناكو
نر˘يا˘ب ل˘هأا˘ت لا˘ح ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر
تاقاطب ىلع Óسصحت اذإا ،خنويم
،يسسليسشت ةهجاوم لÓخ ءارفسص
ضشتيميكو ارا˘ت˘نا˘كلأا ظ˘فا˘ح اذإاو
يأا يقل˘ت نود ا˘م˘ه˘تÓ˘ج˘سس ى˘ل˘ع
،ةلب˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف تا˘قا˘ط˘ب
ع˘بر ي˘ف ناد˘جاو˘ت˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف
ن˘˘م غرا˘˘ف ل˘˘ج˘˘˘سسب ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
،ا˘ف˘يو˘ي˘لا رار˘ق د˘ع˘ب تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ن˘ل نر˘يا˘˘ب ي˘˘ب˘˘عل نإا˘˘ف ،كلذ˘˘بو
يأا نع بايغلاب نيددهم اونوكي
ءاغلإا دعب ،يئا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح ةارا˘ب˘م
ةياهن عم ةم˘كار˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا
افيويلا حئاول ضصنتو ،61ـلا رود
ل˘سصح˘ي بعل يأا فا˘˘ق˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع

ي˘ف ءار˘ف˘سص تا˘قا˘ط˘˘ب3 ى˘ل˘˘ع
دد˘˘ه˘˘ي ل ا˘˘م و˘˘˘هو ،ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
هراو˘˘سشم ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ف يرا˘˘فا˘˘ب˘˘˘لا
˘ما˘ظ˘ن ءا˘غ˘لإا˘ب رار˘ق ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘ب
دعب مسسوملا اذه بايإلاو باهذلا

.انوروك ةحئاج

افيويلا تليدعت نم نيديفتشسملا زربأا خنويم نرياب

نع يناملأا يفحسص ريرقت فسشك
نودا˘˘ج يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘˘ن ،و˘˘˘˘سشنا˘˘˘˘سس
دتيانوي رت˘سسسشنا˘م˘ل ،د˘نو˘م˘ترود
ا˘ًق˘فوو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ
نإاف ،ةيناملألا «دلي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
مويلا ىه˘نأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘سشنا˘˘˘سس ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تلا
،دقعلا يف ةيسصخسشلا طورسشلا

عقو يزيلجنإلا بعÓلا نأا امك
ىلإا تراسشأاو ،ةقفاوملا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
دتميسس نيفر˘ط˘لا ن˘ي˘ب د˘ق˘ع˘لا نأا
ل˘سصح˘ي˘˘سسو ،ماو˘˘عأا5 ى˘˘˘˘˘˘لإا
ي˘عو˘ب˘سسأا بتار ى˘˘ل˘˘ع و˘˘سشنا˘˘سس
،ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا ف˘لأا043 غ˘ل˘˘ب˘˘ي
يف نويلم61ـلا كلذب ىطختيل

ةبسسنلاب مخسض بتار وهو ماعلا
ةيناملألا ةفيحسصلا تلاقو هرمعل
ةقفسصلا مسسح ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ه˘نإا

ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ن˘ي˘ب ا˘ًي˘ئا˘ه˘ن
،لبقم˘لا عو˘ب˘سسألا ،د˘نو˘م˘ترودو
ن˘˘م «ر˘˘كي˘˘ك» ة˘˘ل˘˘ج˘˘˘م تر˘˘˘كذو
نام نيب تلاسصتلا نأا اهبناج
ىتح أادبت مل دنومترودو دتيانوي
يدا˘˘ن˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘سشم ،نآلا
بعÓ˘˘لا ر˘˘ع˘˘سس دد˘˘ح ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
دان يأا مامأا وروأا نويلم021ـب
ةرور˘سض ع˘م ،ه˘م˘˘سض ي˘˘ف بغر˘˘ي
عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد
ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تم˘˘˘˘عزو ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

36 عفد ديري دتيانوي نأا ةيفحسص
حنم مث ،اًمدقم ينيلرتسسإا نويلم
ينيلرتسسإا نويلم72 دنومترود
نويلم81و ،لبقملا فيسصلا يف
.2202 فيسص يف ينيلرتسسإا

دتيانوي رتشسششنام يف وششناشس رظتني يلايخ بتار

يزيلجنإلا يرودلا ىلإا ماهلوف داع
ذإا ،ه˘طو˘ب˘ه ن˘م ما˘ع د˘ع˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘لا
يفا˘سضإلا تقو˘لا ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه زر˘حأا

1‐2 زوفيل ،نايارب وج عفادملا ربع
،يقرتلا قحلم يف ،دروفتنيرب ىلع
نا˘يار˘ب ح˘ت˘˘ت˘˘فا ،ي˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘يو دا˘˘ت˘˘سسب
تقو˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن بر˘˘ق ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا
ظ˘حل ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،لوألا ي˘˘فا˘˘سضإلا
دروفتنرب ضسراح ايار ديفيد داعتبا

نم ةيسضرع راظتنا يف ،هامرم نع
ةلكرلا ذف˘ن ه˘ن˘كل ،ةد˘ي˘ع˘ب ة˘فا˘سسم
ناكو ،كابسشلا يف ةرسشابم ةرحلا

ي˘˘ف ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب ضسرا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ع˘˘˘ف در
نكل ،نايارب ةديدسست عم لماعتلا
ق˘ير˘ف˘ل ا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم نا˘˘ك مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ناك يذلا ،ركراب توكسس بردملا
تار˘˘ت˘˘ف بل˘˘غأا ل˘˘سضفألا فر˘˘ط˘˘لا
راسصتنلا ،نايارب مسسحو ،ةارابملا
3 ل˘ب˘ق ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘سست˘ب
يفاسضإلا تقولا ةياهن نم قئاقد
ىد˘م ن˘م دد˘سس ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ع˘˘م ةر˘˘كلا لدا˘˘ب˘˘ت بق˘˘˘ع ،بير˘˘˘ق
ضصل˘قو ،ضشت˘ي˘فور˘ت˘ي˘م رد˘ن˘سسكلأا

ي˘ف قرا˘ف˘˘لا ،درا˘˘غ˘˘سسلاد كير˘˘ن˘˘ه

رفوتي مل نكل ،ةريخألا تاظحللا
لدا˘ع˘ت˘˘لا كاردإل ي˘˘فا˘˘كلا تقو˘˘لا
ثحبي ناك يذلا دروفتنرب قيرفل

زاتمملا يرودلا يف روهظلا نع
نايارب لاقو ،7491 ذنم ةرم لوأل

ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘ئÓ˘˘مز لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ع˘˘˘م
وهو ،جيلريمير˘ب˘لا ى˘لإا ة˘ع˘ير˘سسلا
531 يلاوح يدانلا حنميسس زاجنإا

3 رادم ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م
،«ل˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا تسسل ا˘˘˘نأا» تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

ءلؤو˘˘ه ن˘˘م بعل ل˘˘ك» فا˘˘˘سضأاو
ينفلا زاهجلا دارفأا لكو نيبعÓلا

لÓخ انع˘م او˘نا˘ك ،ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لاو
ل ر˘مأا اذ˘˘ه .ه˘˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.«اقح قدسصي



تأونسس صسمخل ينابسسإلأ حانجلأ عيقوت دعب

ةناكم زجحل ةشسرشش ةشسفانم مامأا زرحم
«يتيشسلا» يف ةيشساشسأا

م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م ضضا˘ير نأا ود˘˘ب˘˘ي
زجح لجا نم ةسسرسش ةسسفانم مامأا يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام
،لبقملا مسسوملا ينابسسلا ينقتلا ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةناكم
يلودلا بسصنم ضسفن يف ديدج بعل عم «نزتيسسلا» دقاعت دعب
.يرئازجلا

ناريف مسض يمسسرلا هعقوم ربع يتيسس رتسسسشنام نلعأاو
ايسسنلا˘ف يدا˘ن ن˘م مدا˘ق˘لا با˘سشلا ي˘نا˘ب˘سسلا حا˘ن˘ج˘لا ضسيرو˘ت
لعسشيسس يذلا وهو ،تاون˘سس ضسم˘خ˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ي˘نا˘ب˘سسلا
فطخل افليسس ودرانريبو زرحم يئانثلا نيبو هنيب ةسسفانملا

نأا ةيفحسص رداسصم تدكأا امك ،لويدراوغ ةليكسشت يف ةناكم
يف ينابسسلا باسشلا عم ثدحت دق قباسسلا ةنولسشرب بردم
يف دجاوتلا دارأا اذإا يئانثلا ةسسفانم ىلع هثح ثيح قباسس تقو
.Óبقتسسم «يتيسسلا »ـل ةيسساسسألا ةليكسشتلا

طيمز.ع
يرئأزجلأ مجاهملل ةديدج ةيحأرج ةيلمع

هتباشصإا لوح ةراشس ارابخأا ىقلتي ةيز نب
نوجيد يدان بعلو يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيسساي عسضخ

هسضرعت دعب ديلا ىوتسسم ىلع ةديدج ةيحارج ةيلمعل يسسنرفلا
.ةيسضاملا رهسشألا يف رورم ثداحل

ةيحارجلا ةيلمعلا نأاب ضسمأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تفسشكو
زواجت ريخألا نأاو حاجنب ترج ةيز نب اهارجآا يتلا ةثلاثلا

رورم دعب يداع لكسشب هدي لامعتسسا هناكمإابو رطخلا ةلحرم
كيبملوا ةسسردم جيرخ ىلع ىقبي هنأاو ،نآلا نم رهسشأا ةعسضب
هتايح ىلإا ةدوعلل ةفث˘كم ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا نو˘ي˘ل
.ةيعيبطلا

ىلإا اماع52 بحاسص نيسساي ةدوع نوكت نأا نكمملا نمو
رومألا ترج لاح يف اذهو لبقملا يفناج رهسش يف بعÓملا

.ماري ام ىلع ءيسش لك راسسو بجي امك
عم طبتري يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيسساي نإاف ةراسشإÓل

.3202 فيسص يف هتدم يهتنت دقعب نوجيد يدان
جاحلب اسضر

ةيدنألأ نم ديدعلأ ةركفم يف دجأوتي

مشضل ةشسفانملا لخدي يشسنرف يدان
  ينامحر نميأا

نمسض طسشانلا يسسنرف˘لا را˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م و˘سشو˘سس يدا˘ن ىد˘با
باسشلا يرئازجلا بعÓلاب همامتها ةيسسنرفلا ةيناثلا ةجردلا
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘ف˘ط˘خ د˘ير˘ي يذ˘لاو ي˘نا˘م˘حر ن˘م˘يأا
.ةيلاحلا ةيفيسصلا

ازيمم امسسوم مدق دق رئازجلا ةيدولومل نميألا حانجلا ناكو
بعل نم نكمت يذلاو اماع12 تحت يمسصاعلا قيرفلا ةقفر
91 بحاسص راثأاو ،«ديمعلا» ـل لوألا قيرفلا ةقفر قئاقد ثÓث
يف ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةيدنأا نم ديدعلا مامتها ةنسس

Óعف اماق ناذل˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تاو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ةرو˘سص
.باسشلا بعÓلا مسض لجا نم كرحتلاب

داحتا لامأا فوفسص يف بردت دق ناك ينامحر نأا ريكذتلل
يذلاو رئازجلا ةيدولو˘م فو˘ف˘سصب قا˘ح˘ت˘للا ل˘ب˘ق ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةيدنألا نم ديدعلل ةسصرف يهو مازتلا يأا نم رح ايلاح دجاوتي
.يلاحلا فيسصلا لÓخ ةباسشلا ةبهوملل عيقوتلا ديرت يتلا

طيمز.ع
اسصربلأ ةهجأومب ةينعملأ ةمئاقلأ نمسض همسسأ دجأوت دعب

هئاعدتشسا مدعب ملغ ئجافي وزوتاغ
ةنولششرب ةعقومل

يلوبان يدان بعلو يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف ئجوف
ةينعملا نيبعÓلا ةمئاق يف همسسا دجاوت مدع نم يلاطيإلا
.ابوروأا لاطبأا يرود ةسسفانم يف ةنولسشرب قيرف ةهجاومب

بختنملا ريهظ مÓغ نا ةيلاطيا ةيمÓعا ريراقت تفسشكو
يف ريخألا ةهجاومل ةنولسشرب ىلا رفسسلاب ينعم ريغ ينطولا

تاذ بسسحو ،ابوروا لاطبأا ةطبار61 رود نم بايإلا ةارابم
ةهجاوملا هذه نع مÓغ دعبا وزوتاغ بردملا نإاف ردسصملا
تلوجلا يف هتكراسشم نم مغرلا ىلع ،ريخألا ةيزهاج مدعل
.ةيلاطيإلا ةلوطبلا يف ةريخألا

احسضاو تاب دق رمألا نإاف وزوتاغ نم ةجرخلا هذه دعبو
نع ثحبلا يف ةرسشابملا يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف ىلعو
.لبقملا مسسوملل ابسسحت ديدج قيرف

جاحلب اسضر
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يدا˘˘ن ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘˘ج تلازا˘˘˘م
يدانلا ةرادإا بلاطت يسسليسشت
ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس م˘˘سض ةرور˘˘سضب
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘م˘˘حر
يزيلجنلا دروف˘ت˘يار˘ب م˘ج˘نو
لبق ،نكمم تقو عرسسأا يف
ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘حا ن˘˘م ه˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘خ
اسصوسصخ همسض يف ةبغارلا
دوعسصلا ةقرو هعييسضت دعب
ح˘˘لا˘˘˘سصل ءاو˘˘˘سضألا يرود˘˘˘ل
يÓبلا» ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ما˘ه˘لو˘ف
.«فوأا

ةفي˘ح˘سص تر˘كذ ا˘م ق˘فوو
ةيناطير˘ب˘لا «را˘ت˘سس ي˘ل˘يد˘لا»
يذ˘لا لو˘ط˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘ف
ة˘ق˘ف˘سص ضصو˘سصخ˘ب ه˘تر˘˘سشن
تدكأا يتلا «ديدجلا زرحم»
يف نوري «زولبلا» ريهامج نأا

ةفاسضإا يرئازجلا مجنلا مسض
ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل ة˘ي˘عو˘نو ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
طخ ةيلاعف نم ديزيو قيرفلا
ةجاح يف وه يذلا موجهلا
مسسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل

ةفيحسصلا فيسضت˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
نأا نور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصنألا نأا
قحتسسي «ءارحسصلا براحم»
امل «غيلرميرب˘لا» ي˘ف بع˘ل˘لا
ةريبك تايناكمإا نم هب عتمتي
هيدان ةدايق يف مهاسس يذلاو
ةيئاهنلا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل لو˘سصو˘ل˘ل
ي˘˘ت˘˘لاو «فوا يÓ˘˘ب˘˘لا» ن˘˘˘م

اعيسضم ماهلوف مامأا اهرسسخ
يرودل دو˘ع˘سصلا م˘ل˘ح كلذ˘ب
نم رث˘كأا ه˘بر˘ق˘ي ا˘م ،مو˘ج˘ن˘لا
«قرزألا» يدا˘ن˘ل˘ل قا˘ح˘ت˘للا

ديري ل يتلا ةسصرفلا يهو
ةرادإلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصنألا
.اهعييسضت

نأا ةرا˘˘˘سشإلا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

لحم ناك ةنسس32 بحاسص
ذنم يسسليسشت لبق نم ةعباتم
ةسسفانم د˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لاو ،ةد˘م
Óيف نوتسسا يدان نم ةيوق
فط˘خ ر˘خآلا و˘ه د˘ير˘ي يذ˘لا
ةميقلا غلبتو يرئازجلا مجنلا
03 دودح ةمحر نبل ةيقوسسلا

.وروأا نويلم

ضسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘م ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ي
بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا
هيدان ةرداغمل يلاطيلا لابسس
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
لوسصو لظ يف كلذو يلاحلا

عفاد˘م م˘سضل ي˘م˘سسر ضضر˘ع
ة˘˘يد˘˘نأا د˘˘حا ن˘˘م «ر˘˘سضخ˘˘˘لا»
يدان طوقسس دعب ويسشتلاكلا
يرودل يمسسر لكسشب لابسس
.»ب يريسسلا» ةيناثلا ةجردلا

ريراقت تدافأا ام بسسحبو
نا˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يا ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
تا˘˘ب «ءار˘˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م»

يدا˘ن˘ل ما˘م˘سضنلا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق
دحا ناك يذلا امور ويسستل
بردملا ةركفم يف ءامسسألا
و˘هو ،«ي˘˘غاز˘˘نا» ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا
ابسسانم ريخألا اذه هاري يذلا

ح˘ن˘م˘ي يذ˘˘لا ه˘˘ت˘˘ط˘˘خ˘˘ل اد˘˘ج
ةعزن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ضسراف داتعا يتلاو ةيموجهلا

د˘م˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ا˘ه˘ب˘ع˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع
ةطخ ىلع يلاط˘يلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

نا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضلا˘˘ب ،2‐5‐3
ضضوخ ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م و˘ي˘سستل
لا˘˘ط˘˘˘با يرود تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م

ثحبت ةرادلا لعج ام ابوروا
م˘ي˘عد˘ت˘ل دد˘ج ن˘ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘ع
.ةليكسشتلا

ل˘ط˘ب نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا
«رسضخلا» عم جوتملا ايقيرفا
ناك رسصمب ايقيرفإا ممأا ضساكب

ن˘م ل˘ك تا˘ما˘م˘ت˘˘ها ن˘˘م˘˘سض
اذه وتيروتو انيتنورويف يدان
ر˘خلا و˘ه نا˘ك يذ˘لا ر˘ي˘˘خلا
نا ريغ هل عيقوتلا نم ابيرق
وهو لسصاوتت مل تاسضوافملا
ةمسض يف بغري ناك يذلا

.يلاحلا وتاكريملا لÓخ
طيمز.ع

ي˘˘˘لود˘˘˘لا ضسا˘˘˘˘نو مدا ما˘˘˘˘ق
يلوبان يدان بعلو يرئازجلا
ليكو عم دقاعت˘لا˘ب ي˘لا˘ط˘يإلا
ى˘˘˘سسو˘˘˘م» د˘˘˘يد˘˘˘ج لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا
ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لاو «و˘كو˘سسي˘˘سس
ي˘˘ف لا˘˘م˘˘عألا ءÓ˘˘˘كو ىو˘˘˘قأا
.اسسنرف

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
حا˘ن˘ج˘لا ضسا˘˘نو نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا
دق ينطولا بختنم˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا

هر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م ع˘˘م هرو˘˘مأا م˘˘سسح

يذ˘لا «و˘كو˘سسي˘سس» د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يمسسر لكسشب ه˘ل˘م˘ع أاد˘ب˘ي˘سس
بغر˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ع˘˘˘م
ءارحسصلا براح˘م ماد˘ق˘ت˘سسا˘ب
.ةيلاحلا تÓيوحتلا ةرتف يف
نيب نم «وكوسسيسس» ر˘ب˘ت˘ع˘يو
اريثأات ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءÓ˘كو ر˘ث˘كأا
ل˘ث˘م˘ي هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ا˘سسنر˘ف ي˘ف
بخ˘ت˘ن˘م مو˘ج˘ن ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ن˘˘م ه˘˘نإا˘˘˘ف اذ˘˘˘ه˘˘˘لو ،ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف
قيرف حانج ةدهاسشم بقترملا

مايألا يف يلا˘ط˘يإلا بو˘ن˘ج˘لا
ةيدنألا دحأا عم ةلبقملا ةليلقلا
يف هب ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها تد˘بأا ي˘ت˘لا
ةراسشإÓل.ةي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا
يف بغر˘ي ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن نإا˘ف
ضسانو مدا هحانج نم ضصلختلا
ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
يذلا رمألا ،يلاحلا وتاكريملا
ىسسوم ةيرومأام نم لهسسيسس
.وكوسسيسس

جاحلب اسضر

يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ع˘جر˘˘ت˘˘سسا
ضسمأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل
نم ايسضاير اعرف31 ءاعبرألا
لÓ˘خ ي˘لور˘ت˘ب˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
اهارجأا يتلا ةماعلا ةيعمجلا
ي˘ف يدا˘ن˘لا ر˘ق˘م˘ب نا˘فر˘˘ط˘˘لا

.ةرديح
نيسسوحل˘ب ر˘ف˘ع˘ج ر˘ب˘ت˘عاو

نأا يلورتبلا عم˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر
31 عورفلا عاجرتسسا ةيلمع
ة˘يدو˘لو˘م˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘˘ل˘˘ل

ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عورفلا هذه نأا دكأاو ،لسصألا
ةد˘عا˘ق˘لا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست˘سس د˘ق
يدانلل ةريبكلا ةير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
.قيرعلا

نم لك عامتجلا رسضحو
ضسي˘˘ئر يدو˘˘˘ع˘˘˘سسم ي˘˘˘كر˘˘˘ت
ة˘يدو˘لو˘م˘ل يوا˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
نيسسوح˘ل˘ب ر˘ف˘ع˘جو ر˘ئاز˘ج˘لا

،ي˘لور˘ت˘ب˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا ضسي˘˘ئر
ضسلجم ءاسضعأا ىلإا ةفاسضإلاب

.مدقلا ةرك عرف ةرادإا
نم اعرف31 جامدإا دعبو

ى˘˘لإا ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
يذ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ن˘م عور˘ف7 ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
اعرف51 كانه نوكيسس ،لبق
اذهو ،ةيدولوملا راعسش تحت
تاسصاسصتخا ةدع ديحوت دعب

.نييدانلا يف ةدوجوم تناك
جاحلب اسضر

طيمز.ع

sport@essalamonline.com

ةمحر نب ةقفشص ما“إل درابمل ىلع نوطغشضي يشسليششت راشصنأا

ونيروت عم تاسضوافŸأ لسشف دعب

ويشستل ـل مامشضنلا نم تاوطخ دعب ىلع سسراف

ءاوجألا Òيغتل اÒشض– سسانول ديدج لامعأا ليكو

يدانلأ صسيسسأاتل ةيوئملأ ىركذلأ  نم ديمعلأ بأرتقأ عم

دوعت يلورتبلا عمجملل ايشضاير اعرف31 ..ايمشسر
رئازجلا ةيدولومل

ةسسفانم فانئتسسأ دعب
يدوعسسلأ يرودلأ

راوششم» :ةكبد نب
‘ Êوطارام

«انراظتنا
ة˘كبد ن˘ب نا˘ي˘˘ف˘˘سس ف˘˘سشك

يدان يف يرئازجلا فرتحملا
ةبوعسص نع يدوعسسلا حتفلا
ةقفر هرظتني يذلا راوسشملا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘سضل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
.مسسوملا اذه ىلوألا ةجردلا

بعÓ˘˘لا ة˘˘كبد ن˘˘˘ب لا˘˘˘قو
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘با˘سسلا
ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصل˘˘˘ل
اراو˘˘˘˘˘سشم ضضو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سس»
م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإل ا˘ي˘نو˘طارا˘م
8 هنم ىقبت يذلاو يلاحلا

ي˘ف ىر˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا تلو˘˘ج
نأا انيلع اذهل ،طقف اموي53
ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك ن˘˘˘سسح˘˘˘ن
.«ةرتفلا هذه لÓخ انتادوهجم

بع˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع» فا˘˘˘سضأاو
اهنأا ىلع ةيقبتملا تايرابملا
ردق  طاقنلا دسصحو تايئاهن
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م نا˘˘كمإلا

وهو مسسوملا ةياهن يف انفده
نو˘كي˘سسو ،ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘سض
بع˘سصأا ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا
ني˘ح ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يذ˘لا لÓ˘ه˘لا ق˘ير˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ن
نمو ،بقللا مسسح رودب ديري

زيزعت لجأا نم بعلنسس انتهج
طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث˘˘˘ب ا˘˘˘ند˘˘˘ي˘˘˘سصر
.«ةديدج

ن˘ب نا˘ي˘ف˘سس نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘ل
حتفلا قيرف ىلإا مسضنا ةكبد
ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ي˘˘˘ف يدو˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا
ةيدولوم نم امداق يسضاملا
عم د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ي˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
دتمي ةدقعب يدوعسسلا يدانلا
عم يهتني يذلاو رهسشأا6ـل
.يلاحلا مسسوملا ةياهن

جاحلب اسضر



ةصضايرلا 1182ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ61ـل قفأوملأ0202 توأأ6صسيمخلأ

بردملا ةب˘غر ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ظافتحلا يف يريزد لÓب
لابرغلا ينادوسسلا بعÓلاب
يدا˘م˘ح ن˘ب ضسي˘ئر˘˘لا نأا لإا
ةسصاخ هتقفسص عيبل ىعسسي
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا رد˘ت˘سس ا˘˘ه˘˘نأاو
ي˘ن˘ع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي لاو˘مألا

ة˘يدو˘ع˘سسلا ضضور˘ع د˘ع˘˘بو
يف هلسصو ةيبوروألا ىتحو
ضضر˘ع ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘˘سسلا

ل˘˘سصو˘˘لا ن˘˘م ير˘˘غ˘˘م د˘˘ج
د˘˘ير˘˘ي يذ˘˘˘لاو ي˘˘˘تارا˘˘˘مإلا

ر˘مألا ن˘م˘ث يأا˘˘ب ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
ءار˘سشل م˘ه˘ع˘فد˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا

دق يذلا رمألا وهو هقئاثو
ى˘ل˘ع يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ر˘˘ب˘˘ج˘˘ي
نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ي˘ق طار˘ت˘سشا
. هدقع عيب لجا

هليحر دكؤوي Óسسيأ
يلهألأ نع

بعÓلا ضصو˘سصخ˘بو اذ˘ه

ضضع˘˘ب ى˘˘ع˘˘سست˘˘ف Ó˘˘˘سسيا
لولح داجيإا ىلإا فارطألا

ديدسست لجأا نم ةيسضرم
ثيح ةقلاعلا هتا˘ق˘ح˘ت˘سسم
تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو
د˘˘˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘˘˘˘كت ةرادإلا˘˘˘˘˘˘˘ف

ر˘ي˘جا˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تحر˘˘ت˘˘قا
ام ىلع لوسصحلا بعÓلا
اهدعبو ر˘ه˘سشأا6 هتم˘ي˘ق
ي˘سضار˘ت˘لا˘ب د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف
هسشقانيسس يذلا رمألا وهو
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
هيبر˘ق˘م˘ل د˘كأا يراو˘ف˘يلا

يلهأا ةرداغم ررق هنا ىلع
م˘ل ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل جر˘ب˘لا
ءا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ف˘˘˘ل˘˘˘كت
. هب مامتهلا

صشامر ماسشه
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ةيلولاو ةيدلبلا يف ةلثمم ةيلحملا تاطلسسلا ةملعلا ةيدولوم راسصنأا اعد
يف ةقلاعلا لكاسشملا نم ريثكلا لح لجأا نم لجاعلا لخدتلا ةرورسض ىلإا
ىلوألا ةطبارلا ىلإا دوعسصلا ةريسشأات قيرفلا عييسضت دعب ةسصاخ يدانلا

مهتا˘عار˘سص بب˘سسب ن˘ير˘ي˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘حر ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ثي˘ح
رييÓم ةتسس ةميقب يدانلا لاومأا بحسس ىلوتت يتلا ةهجلا لوح ةرمتسسملا
لعج يذلا رملا وهو كلذ ءارو نم ببسسلا ملعي لكلا ناو ةسصاخ ميتنسس
. كرحتلا ررقي  يناسشح ةيدلبلا ضسيئر

ةمهملأ لوبق يف ددرتم صسانوف
ةملعلا لامآا يدان ضسيئر نييعت ىلإا راسصنألا تاوعد نم مغرلابو اذه
دعب حسضوي مل ريخألا نكل ضسيئرلا بسصنم يلوتل ضسانوف ماسشه
نع نيبرقملا نم ددعل ربع ثيح «ددرتم» ةيئاهن ةروسصب هفقوم
لظ يف اميسسل تاذلاب فرظلا اذه يف ةيلوؤوسسملا لمحت نم هفوخت
فارطألا فل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘عار˘سصلاو ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
ةيبابلا تيب يف اهناكم حوارت رومألا لعج ام وهو يدانلاب ةطيحملا
. عاسضوألا حيحسصتل راسصنألا لاجعتسسا نم مغرلاب

صشامر ماسشه

تنانجات عافد
فيشص بقتري سشيعرق

لحل ىعشسيو نخاشس
ةيلاملا قيرفلا لكاششم
تنانجات عافد قيرف نأا ودبي
نخاسس فيسص ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م
ةيلاملا ةي˘ع˘سضو˘لا ل˘ّظ ي˘ف
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
ضضعب تلعج يتلاو قيرفلا
ي˘ف نور˘كف˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
قرف نع اثحب ءاوجألا رييغت
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سضت ىر˘˘˘˘˘خأا

يف اهلاجأا يف مهتاقحتسسم
رخآا ءيسش لبق لوألا ماقملا

تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ةيلام ا˘فور˘ظ ضشي˘ع˘ي يذ˘لا

ضسي˘ئر˘لا تل˘˘ع˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
هرمأا نم ةريح يف ضشيعرق
ءا˘˘ق˘˘فر ه˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ي ا˘˘˘م ما˘˘˘مأا

تل˘سصو يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ب˘حا˘سص
ةيلام غلابمب رهسشأا5 ىلإا

. رخآا ىلإا بعل نم ةتوافتم
هرسصانع عم ثدحتيسس
ةيدو لولح نع ثحبيو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو اذ˘ه
ه˘نا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا

ه˘ي˘˘ف ع˘˘قو ا˘˘م˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘تو
ن˘˘م ضشي˘˘˘عر˘˘˘ق ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
طرا˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا ءا˘ط˘˘خأا

نيبعÓلا بادتنإاب ماق نيح
بردم نع ثحبي حار مث
فارسشإلا ةمهم هل لكوت

هنع مجن امو يدانلا ىلع
ر˘خآلا و˘ل˘ت برد˘م˘لا ة˘˘لا˘˘قإا

» ةيتنانجاتلا » مطح ثيح
دد˘ع ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘˘لا
او˘برد ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا
بتكي مل مسسوم يف يدانلا
ضضعب تلاقو لمتكي نأا هل
ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا
ةوعد لجؤويسس هنأا ضشيعرق

ةياغ ىلإا ضضوافتلل هيبعل
برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ه˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ج
. يواز
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ةاوه يناثلا مشسقلل دعشصي ليغونف داحتا
ةينفلأ مقأوطلأو يدانلأ ئنهي رأردأأ يلأو

لابرغلا ينادوشسلا ايمشسر بلطي يتارامإلا لشصولا
جÈلأ يلهأأ

 ةيبابلا لكاششم لح نولجعتشسي راشصنألا
ةملعلأ ةيدولوم

ةيدأا ةثÓث نيب عارسصلا لئابقلا ةبيبسش يدان مجاهم حياسس نب اسضر لعسشأا
وتاكريملا يف هتامدخ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ل˘جأا ن˘م ضسفا˘ن˘ت˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لاو ة˘يدو˘ع˘سس
.يراجلا يفيسصلا

تامامتها ةمئاق يف دجاوتي حياسس نب نأا ةيدوعسس مÓعإا لئاسسو تفسشكو
يدان ىلا ةفاسضإلاب مزحلاو دئارلا نم لك يهو ةكلمملا نم ةيدنا ةثÓث
يف اهبعل ليحر ضضراعت مل لئابقلا ةبيبسش ةرادا ىتح نأاب تفاسضأاو .حتفلا

مسسح يف بغري يذلا دئارلا يدان ضضرعب رثكأا ةمتهم يهو ،ةفئاسصلا هذه
.لاجآلا برقأا يف ةقفسصلا

ةيسسنوتو ةيدوعسس ةيدنأا نم ضضورع ةدع كلمي حياسس نب نإاف ةراسشإÓل
يرانكلا عم اطبترم لازي ل ريخألا نا ملعلا عم ةيرئازج قرف ىلا ةفاسضإلاب
.ىرخا تاونسس ثÓثل دتمي دقعب

جاحلب اسضر

داحتا ةرادإا تسضفر
يدولا لحلا ةمسصاعلا

ق˘با˘سسلا ا˘˘ه˘˘ب˘˘عل ع˘˘م
تلسضفو ارابيا ضسنيرب
ه˘˘لاو˘˘مأا ل˘˘ك ه˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
ل˘كا˘سشم يأا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ى˘ن˘غ ي˘˘ف ي˘˘ه ىر˘˘خأا

عوقولل ابنج˘تو ا˘ه˘ن˘ع
.لايتحلا ةيحسض

قيرفلا ةرادإا تدكأاو
نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘م˘سصا˘ع˘˘لا
ا˘ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ه˘تر˘سشن
تلاسصتا ةدع انيقلت» كوبسسيف يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع يمسسرلا

ضصوسصخب ةيدولا ةيوسستلاب ىمسسي امب موقن يكل هيماحمو ارابيا نم
دكؤون امك » :نايبلا فاسضأا ،«لايتحلا نم افوخ ةركفلا انسضفر اننأا لإا هنويد
بعÓل غلبملا لك عفد لجأا نم يسضاملا رهسشلا يف فافلا انلسسار اننأا
تاعومجملا رود ىلإا هلهأات دعب قيرفلا اهاقلت يتلا لاومألا نم يلوغنوكلا

.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم
جاحلب اسضر

ةيدوعشس سضورع ةثلث يقلتي حياشس نب
فأÎحلأ وحن هقيرط ‘ لئابقلأ ةبيبسش بعل

 ةمسصاعلأ دا–أ

ارابيا عم يدولا ل◊ا سضفرت ةراطشسوشس ةرادإا

دأدزولب بابسش

   عيباشسأا ةتشسل بيغيو ةباشصإلل سضرعتي رارج
يف ناديملا طسسوتم رارج لداع ةباسصإا نع دادزولب بابسش ةرادإا تنلعأا

كلذو ،قاسسلا ىوتسسم ىلع ةريطخ ةباسصإاب هل ببسست ام يسضاير ثداح
يتلا ةيسضرعلا ةثداحلا ضصوسصخب يدانلا هردسصأا يذلا نايبلا بسسحب
.بعÓلا اهل ضضرعت

دعتبيسس بعÓلا ناف «ةبيقعل» قيرفل يمسسرلا نايبلا فسشك ام بسسحبو
نم مات لكسشب يفاعتلا لبق فسصنو رهسشل لسصت دق ةدمل نيدايملا نع
لداع انبعل ضضرعت دقل» :نايبلا يف ءاج ثيح ،اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلا

عسضخ ىنميلا قاسسلا يف ةقلغم ةمدسص عم يسضرع يسضاير ثداحل ،رارج
بيبط نم عقوملا نايبلا يف باقنلا فسشك .ةحجان ةيحارج ةيلمعل اهرثإا
،«لقألا ىلع عيباسسأا6 ةدمل ةيرورسض ةهاقنلا نأا ،يدلاخ روتكدلا  يدانلا

ءدب لبق بعÓل ةعيرسس ةدوع يف لمأات «يبرايسسلا» ةرادإا نأا دكؤوملاو
.مداقلا مسسوملل ابسسحت تاريسضحتلا ةلحرم

طيمز.ع

sport@essalamonline.com

داحتا قيرف باعلا عناسص دكأا
م˘سسو˘م نأا ة˘ي˘فا˘عو˘ب ةر˘كسسب
اميسسل احجا˘ن ل˘ظ˘ي دا˘ح˘تإلا
قيقحت نم قيرفلا نكمت دعب
نأا ار˘˘ي˘˘سشم م˘˘سسو˘˘م˘˘لا فد˘˘ه
ىلع ةرداق تنا˘ك ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
لو˘ل ل˘سضفأا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
د˘قو اذ˘ه ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ن˘˘فد˘˘ه» :لا˘˘˘ق
ءاقبلا قيق˘ح˘ت نا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ىلإا انلسصو يذلا رمألا وهو
ضصق˘˘˘ن م˘˘˘غر ه˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت
اهب انمق ي˘ت˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا

اننأا لإا ديدجلا مسسوملل ابسسحت
لو˘ل ةو˘ق˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ا˘˘نأاد˘˘ب
اهنم اني˘نا˘ع ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
مسسوملا ءاهنإا انرودقمب ناكل
. نسسحأا ةبترم يف

ةركسسب يف حاترم »
ميدقت ىلع ينيعو

«ديج رأوسشم
داحتإلا ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘عو
اميسسل ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
دكأا اهاقلت يتلا ضضورعلا دعب
لاز˘ي ل هد˘ق˘ع نأا ة˘با˘ن˘ع ن˘˘با

قيرفلا عم لو˘ع˘ف˘م˘لا يرا˘سس
نأا ار˘ي˘سشم ي˘فا˘سضإا م˘سسو˘˘م˘˘ل

نو˘كي˘سس ر˘˘ب˘˘كألا ه˘˘حو˘˘م˘˘ط
ق˘ي˘ل˘ي د˘ي˘ج م˘˘سسو˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
اذه يف لاق دقو اذه قيرفلاب
لاز˘˘˘ي ل يد˘˘˘ق˘˘˘ع» :دد˘˘˘˘سصلا
داحتإلا عم لوع˘ف˘م˘لا يرا˘سس
يف انه انأاو يفاسضإا مسسومل
ءاقبلا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘عو دا˘ح˘تلا

د˘˘يد˘˘ع ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأا ل˘˘˘ع˘˘˘ل بناو˘˘˘ج˘˘˘لا

. يدودرم
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فرط نم معدلا ةلقو ليخادملا حسش مغر
نم ليغونف داحتا قيرف نكمت ،نينومملا
،ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا ي˘ن˘طو˘لا م˘سسق˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘سصلا
نيبعÓلا تادوهجم لسضفب مث ،هللا لسضفب
اد˘ه˘ج اور˘خد˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا م˘قاو˘˘طو
دوعسص ةبسسا˘ن˘م˘بو ،زا˘ج˘نإلا اذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ي˘بر˘ع˘لا لو˘ل˘ه˘ب راردأا ي˘لاو ثع˘ب ق˘ير˘ف˘˘لا
يتلا تادوهجملاب اهيف اهونم ةئنهت ةلاسسرب
مسسوملا ةيلط ةينفلا همقاوطو قيرفلا اهلذب

ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت كلذ˘˘كو ،يور˘˘كلا
ءاجو ،قيرفلل ليغونفب يندملا عمتجملاو
ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘يلو˘لا باو˘بأا نأا ة˘لا˘سسر˘˘لا ي˘˘ف
هتلاغسشنا حرطو قيرفلا لبقتسسم ةسشقانمل
،ةلبقملا مايألا يف دعوم ديدحت لÓخ نم
ةيريدم فرط نم قيرفلا ميركت متو اذه
نيقيرفلا عم ةيلو˘لا˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
     .ةثلاثلاو ةيناثلا ةبترملاب نيزئافلا

نمحرلأدبع يفأولب

ةليلم Úع ةيعمج

بعل عور˘سش ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
رامع يسس ةليلم نيع ةيعمج
تاءار˘˘˘جإلا ي˘˘˘ف م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘˘بإا
ىلع ةظفا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

كلذ نأا لإا ةيلاملا هتاقحتسسم
دورولا ةن˘يد˘م ن˘با ع˘ن˘م˘ي م˘ل
كو˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لاو
ن˘˘م يرا˘˘ن˘˘كلاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
ديدجتلل دعتسسم هنأاب ديكأاتلا
ن˘ي˘م˘˘سسو˘˘م˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
نأاب كلذ طبر نكل نييفاسضإا
ةيلاملا هرو˘مأا ع˘ي˘م˘ج ىو˘سست
يوركلا مسسوملاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
نيدي هناو ةسصاخ مرسصنملا

قيرفلا حلاسصل ةريبك غلابمب
. هءاهنإا ديري يذلا رمألا

لك ركسشأأ» :رامع يسس
يعم لسصأوت نم

لولح داجيإأ ىنمتأأو
نيع يف ءاقبلل

«ةليلم
ةيعمج بعل انل برعأا دقو
ميهاربإا رامع يسس ةليلم نيع
يتلا ةرادإلا نم هبسضغ نع
هب لاسصتلا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت م˘ل

يتلا ةب˘ع˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ط
يتلا ةديلبلا ةنيدمب اهسشياع

ءا˘˘بو ةرؤو˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت تنا˘˘˘ك
:لا˘قو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك
داد˘سش د˘ي˘سص ن˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب»
بيبطو نيبعÓ˘لا ي˘ئÓ˘مزو
وديم كلدملاو يقات قيرفلا
ةرتفلا يف يب اولسصتإا نيذلا
ضشي˘عأا تن˘ك ن˘يأا ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا

تار˘ت˘ف بع˘˘سصأا ن˘˘م ةد˘˘حاو
ادجاوتم تنك ينوكل يتايح
طقسسمب انروك ءابو ةرؤوب يف
م˘ل ي˘قا˘ب˘لا˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘سسأار
و˘˘لو ءا˘˘ن˘˘ع ه˘˘˘سسف˘˘˘ن م˘˘˘ل˘˘˘كي
. يتلاح ىلع نانئمطلا

صشامر ماسشه

تاعزانملا ةنجل ربع هرومأا طبشض يف عرششي رامع يشس

 انتادوهجم لعفب ققحت ءاقبلا» :ةيفاعوب
«ةشسفانملا انلشصاو ول ءاقبلا نامشض ىلع نيرداق انكو

ةركسسب داحتأ



ةــــنصصرق

 ينانبللا بعششلا عم نماشضتي زرحم
يودملا راج˘ف˘نلا د˘ع˘ب
تور˘˘ي˘˘ب بر˘˘سض يذ˘˘لا

د˘يد˘ع˘لا ف˘ل˘˘خ يذ˘˘لاو
ا˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سضلا ن˘˘˘˘˘˘م
ر˘˘ب˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لاو
يلودلا زر˘ح˘م ضضا˘ير
م˘˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ن˘˘˘ع يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا
بع˘سشلا ع˘م ه˘ن˘ما˘˘سضت
ر˘ب˘ع ر˘˘سشنو ينا˘ن˘ب˘ل˘لا

ىلع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
،«كوبسسيف» يعامتجلا

انتوÓسص «مارغ˘ت˘سسنا»و
.«نانبل لجأا نم

دعب هتني مل «ةراطشسوشس» مشسوم

ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ةلسسارمب تماق اهنأا ةمسصاعلا داحتإا ةرادإا تدكأا ةبيرغ ةثداح يف
مهتيسضق نوك ،يمسصاعلا يدانلل ةبسسنلاب دعب هتني مل مسسوملا نأا ىلع اهنم ديكأات يف مدقلا

ضصوسصخب نايب رادسصإاب تماق ثيح ةعاسسلا دحل هيف لسصفلا متي مل ةفرتحملا ةطبارلا عم
ةيسضايرلا ةمكحملل يئاهنلا رارقلا راظتنا يف ةمسصاعلا داحتا راسصنأا»:هيف ءاج عوسضوملا
.«0202 توأا81 موي جمربملا رئازجلا ةيدولوم دسض يبرادلا ةيسضق ضصخي اميف ةيلودلا

نوكت نأا يف بغرت «اكيج»
قافولل ةيعار ةكرشش

نا ي˘ف «ا˘كي˘ج» ة˘كر˘سش و˘لوؤو˘سسم ل˘مأا˘ي
لعج ام وهو قافولا ضسأار ىلع اونوكي
ط˘ب˘سض د˘سصق كر˘ح˘ت˘˘ت فار˘˘طألا ضضع˘˘ب
اهل حمسست يتلا ةيرادإلا قئاثولا ضضعب
ىلإا رو˘سسنو˘ب˘سس ن˘م ا˘ه˘ما˘ه˘م ل˘يو˘ح˘ت˘ب
.ةيعار ةكرسش

 ىشسيع نب
سضعب طبشض يف حجني

تمشص يف طاقنلا

ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
حجن هنا لإا ةركسسب داحتا قيرف اهسشيعي
ضضعب طبسض يف ةريخألا تاعاسسلا يف
بعÓ˘لا ة˘ي˘سضق ا˘هزر˘بأا ي˘˘ت˘˘لاو رو˘˘مألا
يف هحاجن اذكو يسسيسس راتخم يلاملا
د˘يد˘ج˘ت ل˘جا ن˘م دو˘ي˘سس بعÓ˘لا عا˘ن˘˘قإا

اهاقلت يتلا ةديدعلا ضضورعلا مغر هدقع
دسصق ةيلام ةلويسس ليسصحت راظتنا يف
ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ة˘ي˘ئز˘ج ة˘يو˘˘سست ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
رهسشأا7 نم رثكأا˘ب ن˘يد˘ت ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا
تمسص يف لمعي ىسسيع نب نأا ركذي
    .ديعاوملا مداق يف رثكا لولح رظتنيو

ةرورشضب بلاطي ميعزلا
ماهملا ميلشست يف عيرشستلا

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تل ق˘˘با˘˘سسلا ضسي˘˘ئر˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
رييسست ىل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ماهملا ميلسست يف عارسسإلا ةرورسضب قيرفلا

نم قيرفلا ضسأار ىلع هماهم رسشابي هكرتو
يف فرسصتلاو ةقلاعلا اياسضقلا ةجلاعم لجا
ةرسشاب˘م ي˘لا˘ت˘لا˘بو ا˘ه˘ئا˘ه˘نا ل˘جا ن˘م ا˘هر˘مأا
قير˘ف˘لا ي˘ب˘عل نا˘م˘سض ي˘ف يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا
يسضايرلا ريدملا رظتنيو اذه لبقملا مسسوملا
ةيلاملا قئاثولا ضضعب يف لسصفلا داحتÓل
ابسسحت ةكسسلا يف قيرفلا عسضو لجا نم
   .ةيرييسستلا هفورظ نيسسحتل

نيناوق ردشصت «افيويلا»
انوروك ببشسب ةمراشص

اسسجاه ل˘كسشت ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا تح˘ب˘سصأا
ىلجت ام وهو مدقلا ةركل يبروألا داحتÓل
ي˘ت˘لا ة˘مرا˘˘سصلا تارار˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف حو˘˘سضو˘˘ب
ددعل اهعسضو دعب ةيبوروألا ةئيهلا اهترقأا

ة˘با˘سصإا يدا˘ف˘ت˘ل ة˘مرا˘سصلا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ر˘سشن˘ب تما˘ق ثي˘ح ،ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نأاو نادلبلا نيب رفسسلل ةديدج دويق ةمئاق
ةيفاسضإلا دويقلا نع غلبت ل يتلا قرفلا
ةرسساخ ربتعت ةارابملا نع ةعاسس84 لبق
ةيلوؤوسسم ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا يدا˘ن˘لا ل˘م˘ح˘ت˘يو
ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نل ا˘يدا˘ف˘˘ت اذ˘˘هو ةرا˘˘سسخ˘˘لا

.نيبعÓلاو ةينفلا مقاوطلا ةيامحو

qarsana@essalamonline.com
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  هتريشسمل ادح عشضي سسايشساك
باقلألاب ةرخاز ةريسسم دعب
ر˘كيا ي˘نا˘ب˘سسإلا ضسرا˘ح˘˘ل˘˘ل

ن˘م ر˘ث˘كأل تماد ضسا˘ي˘سسا˘ك
يدانلا عم اهبلغأا ةنسس02
د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا

هعم جوت يذ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو
،0102 ةن˘سس م˘لا˘ع˘ل˘ل Ó˘ط˘ب
وتروب يسس فأا ضسراح ررق
ضسمأا لوأا يلاحلا يلاغتربلا
بت˘كو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك لاز˘ت˘˘عا

ىلع يمسسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع
دحأا وه مو˘ي˘لا» مار˘غ˘ت˘سسنإلا
ي˘˘˘ف ما˘˘˘يألا بع˘˘˘سصأاو م˘˘˘هأا

نا˘ح ،ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح
.«ءاقللا ىلا ـ لوقلل تقولا

15

ىنمتي يتوت
اشصربلاب ةحاطإلا
ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق تا˘˘عا˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق
ن˘ي˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
بعلم ىلع ةنولسشربو يلوبان
تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض و˘ن بما˘كلا
لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث
يلاطيلا م˘ج˘ن˘لا د˘كأا ،ا˘بوروأا
ىنمتي ه˘نأا ي˘تو˘ت و˘كسسي˘سشنار˘ف
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو ا˘˘سصر˘˘ب˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت
نأا افيسضم ةيبوروألا ةرماغملا

يف ةديعسس نوكتسس ايلاطيإا لك
لهأاتلا ة˘قا˘ط˘ب˘ب ةدو˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘ح
ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘ل˘ل
.ةمهملا ةبوعسص مغر
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ةلشصلا تيقاوم

«انراظتنا ‘ Êوطارام راوششم» :ةكبد نب^
 ويشستل ـل مامشضنلا نم تاوطخ دعب ىلع سسراف^

ةشسفانم مامأا زرحم
زجحل ةشسرشش
ةيشساشسأا ةناكم
«يتيشسلا» يف

لعفب قق– ءاقبلا »:ةيفاعوب
ىلع نيرداق انكو انتادوه‹
«ةشسفانŸا انلشصاو ول هنامشض

فأÎحلأ وحن هقيرط ‘ لئابقلأ ةبيبسش بعل

ةثلث يقلتي حياشس نب
ةيدوعشس سضورع

Êابسسلأ حان÷أ عيقوت دعب
ÿتأونسس صسم

1182ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ61ـل قفأوملأ0202 توأأ6صسيمخلأ

دروفتنأرب عم دوعسصلأ قيقحت يف هلسشف دعب

يشسليششت راشصنأا
درابمل ىلع نوطغشضي

ةمحر نب ةقفشص ما“إل

ةركسسب دا–أ ةمسصاعلأ دا–ألئابقلأ ةبيبسش

سضفرت ةراطشسوشس ةرادإا
ارابيا عم يدولا ل◊ا

يشسليششت راشصنأا
درابمل ىلع نوطغشضي

ةمحر نب ةقفشص ما“إل


